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POVZETEK 

 

Življenje sodobnega človeka poteka v divjem ritmu vsakodnevnih obveznosti. Spremljajo ga 

prijetna in neprijetna čustvena stanja, s katerimi se lahko spoprijema le, če ima dovolj razvito 

čustveno pismenost. Če želimo, da bodo naši otroci nekoč uspešni, zdravi in zadovoljni odrasli, 

jih moramo čustveno opismenjevati že v zelo zgodnjem otroštvu.  

 

V diplomskem delu sem obravnavala primernost slikanic za čustveno opismenjevanje 

predšolskih otrok. Delo je razdeljeno na dva dela. V teoretičnem delu sem najprej opredelila 

pojma čustva in vrste čustev, opisala čustvene procese in funkcije ter predstavila razvoj čustev 

pri predšolskih otrocih. Nato sem opredelila pojme čustvena pismenost, čustveno 

opismenjevanje in slikanica ter opisala pomen slikanice kot pripomočka za čustveno 

opismenjevanje predšolskih otrok. V empiričnem delu sem analizirala izbrane slikanice in 

ugotavljala, ali so primerne za čustveno opismenjevanje predšolskih otrok. Analiza je pokazala, 

da so slikanice primerna motivacija za napredek v otrokovem čustvenem in miselnem razvoju.  

 

Ključne besede: čustva, razvoj čustev, čustvena pismenost, čustveno opismenjevanje, slikanica 
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ABSTRACT 

 

The life of modern human beings is characterised by a frantic pace of daily engagements, 

accompanied by pleasant as well as unpleasant emotional states which can only be dealt with if 

a person is emotionally literate enough. If we want our children to become successful, healthy 

and contented adults, they need to be emotionally educated already in their very early 

childhood.  

 

The subject of my diploma thesis is the adequacy of picture books for the emotional literacy 

education of pre-school children. The thesis is divided into two parts: in the theoretical part, I 

started by defining the concept of emotions and their different types, described emotional 

processes and functions and finally showed how emotions are developed in pre-school children. 

Next, I defined the concepts of emotional literacy, emotional literacy education and picture 

books, which I then followed by the description of the significance of picture books as tools for 

emotional literacy education of pre-school children. In the empirical part of the thesis I 

examined selected picture books and established whether or not they were adequate to be used 

for the emotional literacy education of pre-school children. My research has shown that picture 

books are an excellent motivation for achieving emotional and mental progress of children. 

 

Key words: emotions, development of emotions, emotional literacy, emotional literacy 

education, picture book 
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I UVOD 
 

»Čustva so človekov prvi jezik« (Smrtnik Vitulić, 2007, 38). Novorojenček takoj po rojstvu že 

zajoče in tako pokaže, da ni zadovoljen, ker je moral iz toplega zavetja maternice. Njegov jok je 

spontan, naravni odziv na neugodje, ki ga je pravkar doživel. Sčasoma se bo naučil čustva 

izražati nadzorovano, na socialno sprejemljiv način. Znal jih bo opisati, poimenovati in 

razumeti. Naučil se bo tudi razbrati in razumeti čustva drugih. Postal bo čustveno pismen. 

 

Čustva imajo v življenju posameznika izjemen pomen, saj ga bogatijo, lahko pa njegovo 

življenje tudi otežujejo. Človek, ki je v svetu čustev izgubljen, zelo težko preživi. Vsakodnevne 

velike obremenitve (družinske obveznosti, služba, promet, stres itn.) zahtevajo sodobnega 

človeka, ki je psihično dovolj močen, da pod naloženimi bremeni ne klone. Visokorazvita 

čustvena pismenost mu pomaga doseči notranji mir in zdrave odnose z drugimi ljudmi. 

 

Čustveno opismenjevanje poteka od zgodnjega otroštva do pozne starosti. Lahko je bolj 

spontano ali pa bolj načrtovano. Izvajamo ga z različnimi tehnikami in pripomočki. 

Strokovnjaki in starši se vse bolj zavedamo, da spontano čustveno opismenjevanje poteka že od 

samega rojstva. Otroku je zato treba zagotoviti varno, spodbudno okolje z veliko ljubezni in 

razumevanja. Spontano učenje lahko podpremo z načrtnim čustvenim opismenjevanjem, pri 

katerem je slikanica eden izmed najprimernejših pripomočkov za razvijanje čustvene 

pismenosti zgodnjem otroštvu. 
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II TEORETI ČNI DEL 

 

V teoretičnem delu bom predstavila čustva in njihov razvoj pri predšolskih otrocih, čustveno 

pismenost in načine čustvenega opismenjevanja, pomen slikanic za otrokov razvoj ter uporabo 

slikanice kot pripomočka za čustveno opismenjevanje predšolskih otrok.  

 

 

1 ČUSTVA 

 

1.1 OPREDELITEV POJMA ČUSTVA 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje čustvo kot duševni proces ali stanje, ki je 

posledica odnosa med človekom in okoljem (SSKJ, 2014). Navedena opredelitev je splošna, a 

čustva so zelo zapleteni sestavljeni procesi, ki vključujejo kognitivne, fiziološke, izrazne in 

vedenjske odzive (Smrtnik Vitulić, 2007, 10). 

 

Zaradi zapletenosti čustev se njihovemu raziskovanju posveča veliko raziskovalcev v različnih 

znanstvenih disciplinah. Nastalo je več skupin teorij čustev: fiziološke in nevrološke, 

funkcionalne, kognitivne in socialne (Smrtnik Vitulić, 2007, 9–10). V sodobni strokovni 

psihološki literaturi so najpogostejše kognitivne in funkcionalne teorije čustev. Po kognitivnih 

teorijah so sprožilci čustev kognitivni procesi, po funkcionalnih teorijah pa ljudje lahko 

doživljajo čustva tudi brez kognitivnih procesov, saj naj bi zadostovale že fiziološke 

spremembe z značilnimi izrazi obraza in motorično dejavnostjo (Smrtnik Vitulić, 2007, 9–10). 

 

1.2 ČUSTVENI PROCESI 

 

Več avtorjev predpostavlja, da posamezna čustva tvori niz posameznih procesov (npr. 

kognitivnih, telesnih, doživljajskih in vedenjskih), ki med seboj skoraj ne korelirajo. Ti procesi 

potekajo po vnaprej določenem zaporedju. Avtorji navajajo različno število procesov in faz ter 

različno razčlenjujejo posamezne procese (Smrtnik Vitulić, 2007, 12). 
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Vsako čustvo je del zapletenega mehanizma. Milivojević (2008) ta mehanizem poimenuje 

krožna emocionalna reakcija (model KER). Model predstavlja osem posameznih zaporednih 

procesov, ki sestavljajo čustva (Smrtnik Vitulić, 2007, 12).  

 

 
Slika 1: Model KER (Milivojević, 2008, 43) 

 

 

Prvi pogoj za sprožitev čustev so določeni dražljaji (t. i. stimulusna situacija), ki jih posameznik 

zazna s pomočjo čutil. Produkt zavedne in nezavedne zaznave dražljajev je mentalna predstava 

tega posameznika ali percepcija. Sledita izjemno hiter proces pripisovanja pomena ali 

apercepcija in pripisovanja pomembnosti dražljaja ali valorizacija. Ta je bistvena za obdelavo 

informacij, saj je ključna za to, ali se bo čustvo v posamezniku sprožilo ali ne. Sproženje čustva 

povzročijo le tisti dražljaji, ki so za posameznika pomembni. Če posameznik dražljaj oceni kot 

zanj pomemben, to v njem sproži delovanje specifičnih bioloških programov (t. i. emocionalna 

telesna reakcija), ki jih spremljajo telesni izrazi. Osebe, ki nekemu dražljaju pripisujejo enak 

pomen, ga lahko različno ovrednotijo, zato se nanj odzovejo z različnimi telesnimi odzivi. 

Telesni odzivi so namenjeni mobilizaciji energije v posamezniku in njegovi pripravljenosti na 

akcijo. Čustva povzročijo aktiviranje specifičnega mišljenja za iskanje optimalnega vedenja za 

odziv na dražljaj oz. optimalno akcijo (Smrtnik Vitulić, 2007, 13).  

 

1 STIMULUSNA 
SITUACIJA 
(dogodek, 
dražljaj)

2 PERCEPCIJA 
(zaznava,  
(mentalna 
predstava)

3 APERCEPCIJA 
(interpretacija, 

pripisovanje 
pomena)

4 VALORIZACIJA 
(vrednotenje, 
pripisovanje 

pomembnosti)

5 EMOCIONALNA 
TELESNA 
REAKCIJA

6 TEŽNJA K 
DEJANJU (akcijska 

tendenca)

7 MIŠLJENJE 
(mentalna 
operacija)

8 AKCIJA
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1.3 FUNKCIJE ČUSTEV 

 

Čustva posameznika visceralno, motorično, motivacijsko in mentalno pripravljajo na 

prilagoditveno dejavnost in so odziv na dražljaj, ki ga je ta ocenil kot zanj pomembnega 

(Milivojevi ć, 2008, 20). 

 

Funkcija čustev je v približevanju ali izogibanju dogajanju, ki v nas vzbudi posamezno čustvo. 

Dogajanju, ki sproža pozitivna čustva, se želimo približati, dogajanju, ki sproža negativna 

čustva, pa se želimo izogniti (Smrtnik Vitulić, 2007, 13). 

 

 

1.4 DELITEV ČUSTEV 

 

Avtorji čustva delijo po različnih merilih. Najpogosteje navajajo naslednje delitve: 

1. temeljna in celovitejša čustva (čas pojavnosti); 

2. pozitivna in negativna čustva oziroma prijetna in neprijetna čustva (hedonični ton); 

3. kratkotrajna, srednje trajna in dolgotrajna čustva (trajanje); 

4. šibka, srednje močna, močna in zelo močna čustva (intenziteta). 

 

Temeljna čustva 

Temeljna ali osnovna čustva lahko prepoznamo neposredno na podlagi obraznih izrazov 

(Zupančič, 2009, 233). Različni avtorji jih največkrat določajo na podlagi naslednjih meril: 

1. pojavljajo se zelo zgodaj v ontogenetskem in filogenetskem razvoju; 

2. v vseh kulturah sta njihovo izražanje in prepoznavanje enaka; 

3. njihove značilnosti so tipični obrazni izrazi, posebnimi vzorci možganske dejavnosti in 

prilagoditveni pomen (Smrtnik Vitulić, 2007, 11). 

 

Glede na navedena merila avtorji navajajo od pet do petnajst temeljnih čustev. Večina navaja 

veselje, žalost, strah in jezo (Smrtnik Vitulić, 2007, 11). Z obrazom naj bi sicer izražali še 

zanimanje, presenečenje in gnus (Zupančič, 2009, 233). Ameriški psiholog Plutchik obravnava 

temeljna čustva kot bipolarna in jih navaja v štirih parih: veselje in žalost, strah in jeza, 

sprejemanje in zavračanje ter pričakovanje in presenečenje (Plutchik, 2001, 349).  
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Celovitejša čustva 

Celovitejša ali kompleksna čustva se v razvoju pojavijo šele v drugem letu starosti. To je 

skupina socialnih čustev, ki so pomembna za življenje z drugimi ljudmi (Smrtnik Vitulić, 2007, 

11). Celovitejša čustva vključujejo pozitivno ali negativno zavedanje sebe, zato jih imenujemo 

tudi čustva samozavedanja: ljubezen, ponos, zavist, sram, zadrega, krivda, ljubosumje 

(Zupančič, 2009, 235). 

 

Pozitivna/Prijetna čustva 

Oseba doživlja pozitivna čustva, ko ji okoliščine pomagajo doseči zanjo pomembne cilje. 

Pozitivna čustva so čustva ugodja, saj jih doživljamo kot prijetna (Smrtnik Vituli ć, 20007, 11). 

 

Negativna/Neprijetna čustva 

Oseba doživlja negativna čustva, ko so zadani cilji zaradi dogajanja ogroženi oziroma 

nedoseženi. Negativna čustva so čustva neugodja, saj jih doživljamo kot neprijetna (Smrtnik 

Vituli ć, 2007, 11).  

 

Čustva z negativno valenco so enako pomembna kot tista s pozitivno valenco. Obe vrsti čustev 

sta namreč koristni, saj posameznika pripravita na optimalen odziv v zanj pomembni situaciji 

(Smrtnik Vitulić, 2007, 11–12). Delimo jih lahko na kratkotrajna, srednje trajna in dolgotrajna 

(Milivojevi ć, 2008, 37–38). 

 

Kratkotrajna čustva 

Oseba doživlja kratkotrajna čustva krajši čas. Trajanje teh čustev merimo v sekundah ali 

minutah. 

 

Srednje trajna čustva 

Srednje trajna so čustva, ki jih merimo v desetinah minut ali v urah. 

 

Dolgotrajna čustva 

Oseba doživlja dolgotrajna čustva zelo dolgo časa, saj jih merimo v dnevih, tednih ali celo v 

mesecih. 

 

Prav tako čustva glede na njihovo intenzivnost delimo na šibka, srednje močna, močna in zelo 

močna čustva, ki so povezana s posameznikovo oceno pomembnosti situacije (Milivojević, 
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2008, 35–36). Bolj kot je določena situacija za posameznika pomembna, večja je intenzivnost 

čustva, ki ga doživlja. Situacija, ki za osebo nima velikega pomena, povzroči šibka čustva; če je 

situacija za osebo izjemno pomembna, povzroči zelo močna čustva – afekte. 

 

1.5 RAZVOJ ČUSTEV PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH 

 

1.5.1 Razvoj čustev dojenčka in malčka 

Novorojenčki takoj po rojstvu začnejo svojo prvo obliko čustvene komunikacije: jok (Smrtnik 

Vituli ć, 2007, 38). Sposobni so tudi že posnemanja različnih preprostih čustvenih izrazov na 

obrazih drugih ljudi. V prvih mesecih vedno uspešneje usklajujejo svoja čustvena stanja in 

čustvene izraze ter oboje prilagajajo izrazom ljudi, s katerimi komunicirajo. Verjetno je to 

začetek razlikovanja čustvenih stanj drugih ljudi. Tem čustvenim stanjem začnejo pripisovati 

določen pomen in jih proti koncu prvega leta povežejo tudi s specifično situacijo, v kateri jih 

opažajo. Čustveni izrazi dojenčkov in malčkov so neposreden izraz njihovega čustvenega stanja 

(Zupančič, 2009, 233). 

 

Razvojni psihologi menijo, da dojenčki izražajo vsa temeljna čustva. Na podlagi izrazov na 

obrazu jih lahko prepoznamo že v prvih tednih po rojstvu (Zupančič, 2009, 233). Takrat se 

otroci pogosto smehljajo, vendar odnos med smehljaji in dražljaji ni jasen. Smehljajo se v 

REM-fazah spanja, brez notranjega doživljanja veselja (Smrtnik Vitulić, 2007, 38). V prvih 

tednih se dojenčki nasmehnejo tudi, če so siti, ob nežnih dotikih in blagih zvokih (božanje, 

pestovanje, prijazen glas itn.) (Zupančič, 2009, 234). Med četrtim in šestim tednom starosti se 

začne pojavljati spontani socialni nasmeh. Psihoanalitska teorija pojav razlaga z dojenčkovimi 

potrebami in njegovo redukcijo. Socialni nasmeh je pretežno odziv na človekov obraz, prijeten 

zvok ali gibajoče predmete (Zupančič, 2009, 255–256). V tretjem mesecu je nasmeh največkrat 

izraz veselja med prijetno interakcijo z ljudmi. Med tretjim in četrtim mesecem se kot odziv na 

močne prijetne dražljaje pojavi glasen smeh. Po šestem mesecu starosti so izrazi veselja vse 

bolj selektivni in nasmeh postane socialni signal (npr. večkrat se nasmehnejo znanim kot 

neznanim osebam – razvoj navezanosti; izražajo veselje pri interaktivni igri s predmeti) 

(Zupančič, 2009, 234).  

 

Nekateri avtorji menijo, da dojenčki v najzgodnejšem razvoju še ne izražajo razlikujočih se 

negativnih čustev, ampak le nediferencirano čustveno stanje splošnega vzburjenja. S 

spoznavnim razvojem in z izkušnjami pa se pozneje začnejo pojavljati posamezna čustva. Drugi 
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avtorji menijo, da dojenčki različna negativna čustva izražajo že v prvih mesecih življenja 

(Smrtnik Vitulić, 2007, 39). 

 

Novorojenčki doživljajo različne neprijetne izkušnje (npr. lakoto, bolečino), na katere se 

odzivajo s splošnim neugodjem (z distresom) (Zupančič, 2009, 234). Med jokom so v prvih 

dveh mesecih opazni izrazi jeze. S spoznavnim in socialnim razvojem v prvem letu starosti 

postanejo izrazi čustva jeze vse močnejši in pogostejši. Otroci se postopoma začnejo zavedati, 

da lahko nadzorujejo svoja dejanja in njihove učinke. Čustvene izraze jeze začnejo usmerjati na 

določene osebe ali predmete, ki so povzročili oviro oziroma neprijetno situacijo. Z izrazi 

mobilizirajo svojo energijo, ki jim omogoči, da se z oviro spoprimejo. To je prilagojeno 

odzivanje, saj otroci s čustvenimi izrazi jeze signalizirajo odraslim, da so v stanju distresa in da 

potrebujejo pomiritev (Zupančič, 2009, 234). 

 

Preglednica 1: Mejniki v čustvenem razvoju do prvega leta starosti (Smrtnik Vitulić, 2007, 38–

39) 

STAROST POSAMEZNA ČUSTVA 
PRIMERI SITUACIJ, KI SPROŽIJO 

ČUSTVENI IZRAZ 

DO 2. TEDNA 

− zanimanje 

− neugodje 

− gnus 

− nasmešek 

− novost ali gibanje 

− bolečina 

− »neugodni« okusi 

− REM-faza spanja 

− po hranjenju 

4.–6. TEDEN − socialni nasmeh 
− obrazi, zvončkljanje, določeni predmeti, 

nežno guganje in pihanje v obraz 

2.–3. MESEC 

− žalost 

− previdnost (predhodnik strahu) 

− frustriranost (predhodnik jeze) 

− presenečenje 

− bolečina 

− obraz neznanca 

− omejevanje, preprečevanje gibanja 

− lutka, ki skoči iz škatle 

6.–8. MESEC 

− strah (separacijski) 

− jeza 

− veselje 

− ločitev od skrbnika, globina, neznanci, 

nenavadni novi dražljaji 

− preprečevanje dejanj, nedokončana 

akcija 

− odziv na pozitivne zunanje izkušnje 

12.–18. MESEC − sram 
− neuspeh ob izvajanju dejavnosti v 

navzočnosti drugih oseb 
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1.5.2 Razvoj čustev v zgodnjem otroštvu 

V zgodnjem otroštvu še vedno poteka razvoj prepoznavanja temeljnih in celovitih čustev. 

Otroci vse bolje razumejo, da lahko doživljamo več različnih čustev hkrati. Nenehno 

izboljšujejo nadzor nad svojim čustvenim doživljanjem in izražanjem, zato postajata bolj 

uravnotežena in socialno sprejemljiva (Kavčič in Fekonja, 2009, 334). 

 

Veselje 

V tem obdobju se poveča število dražljajev, ki sprožajo čustva veselja. Predšolski otroci 

izražajo veselje z različnimi izrazi: s smehom, splošno sprostitvijo celotnega telesa, z gibalnimi 

dejavnostmi (skakanje, valjanje, ploskanje, objemanje itn.), zvoki (vriskanje, petje). V 

zgodnjem otroštvu veselje sproža zlasti druženje z vrstniki in drugimi ljudmi pri različnih 

skupnih dejavnostih (Kavčič in Fekonja, 2009, 334). 

 

Jeza 

Predšolski otrok jezo izraža na splošno zaradi omejevanja (omejitev gibanja, dejavnosti). Jeza 

se pojavi, zlasti če mu kdo želi vzeti igračo ali se vmešava v njegovo igro. Razjezi ga, če od 

njega zahtevamo, da stori nekaj, česar ne želi storiti. Izvor jeze je torej v frustraciji: otrok se 

razjezi, če mu česa ne uspe storiti oziroma se ne zgodi tisto, kar bi se po njegovem moralo 

zgoditi. Naučiti se mora, kako naj nadzoruje izražanje jeze na neškodljiv način. Jeza naj bi bila 

motivacija, da se otrok zna postavi zase in premagati ovire, ne sme pa sprožati konfliktov ali 

celo nasilja (Kavčič in Fekonja, 2009, 335).  

 

Strah 

Otroci imajo v zgodnjem otroštvu največ strahov, in sicer več kot dojenčki, saj prihajajo v stik z 

več dražljaji, in več kot otroci v srednjem otroštvu, saj se z razvojem in izkušnjami številni 

strahovi zabrišejo ali izginejo (Kavčič in Fekonja, 2009, 336–337). Strahove sprožijo nenadni 

nepričakovani dražljaji. Otrok ima lahko resnične izkušnje s prožilci strahov (npr. močen pok, 

ugriz psa), lahko posnema vedenje drugih (npr. strah sorojenca ob grmenju) ali ima zelo bujno 

domišljijo (npr. pošast pod posteljo, razni predmeti). Otroci se zelo bojijo pojavov, ljudi in 

predmetov, s katerimi jim drugi grozijo, da bi bili »pridni« (npr. Če ne boš priden, te bo odnesel 

parkelj.) Kdaj in česa se bo otrok bal, odločata spoznavni in telesni razvoj ter številni drugi 

dejavniki (inteligentnost, spol, socialno-ekonomski položaj, osebnost, vrstni red rojstva, 

socialne interakcije in zdravje). Tri in štiri leta stari otroci se bojijo teme (zvoki, sence), žuželk 

in majhnih živali, ločitve staršev in da bi ostali sami. Strahovi pet in šest let starih otrok so še 
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vedno vezani na temo in ločitev staršev, poleg tega pa zelo močno na hude sanje, nadnaravna 

bitja, domišljijski svet, nevihte in divje živali (Kavčič in Fekonja, 2009, 336–337). 

 

Žalost 

Žalost pri predšolskih otrocih sproži predvsem izguba ljubljene osebe ali objekta. Intenzivnost 

žalosti se s starostjo povečuje, odvisna pa je od tega, kako močno je bil otrok čustveno navezan 

na izgubljeno osebo ali objekt (večja navezanost, intenzivnejše žalovanje) (Smrtnik Vitulić, 

2007, 64). 

 

Zaskrbljenost 

Po tretjem letu starosti se pri otrocih pojavi zaskrbljenost. To je čustvo, ki se nanaša na 

ogrožajoče ali negativne posledice. Skrb otrok je usmerjena zlasti na družino in vrstniške 

odnose. Zaskrbljenost povzročajo tudi dogodki v knjigah ter v filmskih in gledaliških 

predstavah, saj imajo predšolski otroci veliko težav pri ločevanju domišljije in resničnosti. Skrb 

jim vzbujajo stvari, ki jih izvedo ob stiku z vrstniki, s starši in z drugimi ljudmi, opozorila in 

grožnje staršev, ki jih sami ne morejo preveriti (Kavčič in Fekonja, 2009, 339). 

 

Radovednost 

Gonilo raziskovanja in učenja ter značilno prijetno čustveno stanje predšolskih otrok je 

radovednost. Dojenčki jo izražajo z napetostjo obraznih mišic, odpiranjem ust, iztegovanjem 

jezika, malčke žene h gibanju in k samostojnemu raziskovanju okolja, otroci, ki obvladujejo 

govor, pa radovednost izražajo s postavljanjem vprašanj (»zakajčki«) (Kavčič in Fekonja, 2009, 

334). 

 

Ljubosumnost 

Ljubosumnost je celovitejše čustvo, ki se pojavi znotraj »socialnega trikotnika«, saj je 

posameznika strah, da bo izgubil ljubljeno osebo zaradi neke tretje osebe. Med ljubosumno in 

ljubljeno osebo je pomemben tesen odnos. Tretja oseba (tekmec) ta odnos lahko ogrozi ali ga 

dejansko prekine. Pri ljubosumnosti najpogosteje ne gre za objektivni strah pred izgubo 

ljubezni, ampak za izgubo formativne pozornosti. Izražanje ljubosumnosti opazimo že pri 

enoletnikih (Kavčič in Fekonja, 2009, 341). Otroci pogosto izražajo ljubosumnost neposredno z 

napadanjem ali drugimi načini nesprejemljivega vedenja, lahko pa tudi s socialno sprejemljivim 

tekmovanjem za pozornost. Velikokrat je izražanje ljubosumnosti posredno: zahteva pozornosti 

z nagajanjem, izbirčnostjo pri hrani, izražanjem novih strahov, z vrnitvijo k oblikam vedenja 
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mlajših otrok itn. V otroštvu je najpomembnejši vzrok za ljubosumnost odnos med 

sorojencema. To čustvo najpogosteje doživljajo tri in enajst let stari otroci (Kavčič in Fekonja, 

2009, 341). 

 

Čustva samozavedanja (ponos, sram, krivda, nelagodje, socialna anksioznost) 

Razvoj zavedanja samega sebe in pridobivanje socialnih izkušenj sta temelj razvoja čustev 

samozavedanja. Pomemben dejavnik pri otrokovem razumevanju čustev samozavedanja je 

prisotnost/odsotnost drugih oseb v določeni situaciji. V četrtem in petem letu starosti otroci 

začenjajo razumevati osnovna čustva, jih prepoznavno izražajo na svojem obrazu in opišejo 

situacije, v katerih posameznik ta čustva doživlja. Starejši otroci znajo opisati tudi situacije, ki 

sprožajo doživljanje čustev samozavedanja, kar pomeni, da so že sposobni predstavljanja 

posameznikovih mentalnih stanj v določeni situaciji. V znanstveni raziskavi so različno stari 

otroci opazovali junaka, ki je uspešno izvedel skok na gredi. Junakova čustva so opisovali 

različno: pet let stari otroci kot veselje; šest in sedem let stari otroci kot ponos, a le ob 

prisotnosti staršev; osem let stari otroci pa so čustva opisali kot ponos ne glede na prisotnost 

staršev, saj so se zavedali, da je junak ponosen sam nase (Kavčič in Fekonja, 2009, 339–340). 

 

 

2 ČUSTVENA PISMENOST IN ČUSTVENO OPISMENJEVANJE 

 

Čustva imajo v življenju posameznika in na vseh področjih družbenega življenja izjemno velik 

pomen. Človek, ki ne dojame svojih čustev, ne more razumeti samega sebe in tudi ne drugega 

človeka. Danes čustvom pripisujemo pomemben pomen za vsakodnevno življenje ljudi. Z 

zavedanjem pomembnosti čustev in s posodabljanjem njihovega razumevanja prihaja tudi do 

nastanka novih pojmov, kot sta čustvena pismenost in čustvena inteligentnost (Milivojević, 

2008, 9). 

 

2.1 ČUSTVENA PISMENOST 
 

2.1.1 Opredelitev pojma čustvena pismenost 

Čustvena pismenost je abeceda, slovnica in besedišče našega čustvenega življenja (Feel.org, 

2014). Je temelj naše relativne zmožnosti doživljanja in obvladovanja čustev (Panju, 2010, 22). 
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Izraz čustvena pismenost lahko nadomestimo z izrazom čustvene sposobnosti, ki označuje 

človekove spretnosti in lastnosti pri zavedanju sebe, empatiji, nadzoru impulzov, poslušanju 

drugih, sprejemanju odločitev in pri obvladovanju jeze (Schilling, 2000, 3). 

 

Za človeka je zelo pomemben odnos do lastnega doživljanja, zato mora poznati tudi pojme, s 

katerimi to doživljanje poimenuje, opisuje in razlikuje. Ko je posameznik sposoben imenovati 

tisto, kar doživlja, se začne njegova čustvena pismenost (Milivojević, 2009). Čustveno pismeni 

ljudje so sposobni prepoznavanja, razumevanja in ustreznega izražanja čustev (Feel.org, 2014).  

 

Čustveno zavedanje ali čustvena pismenost ima več ravni. Vse zahtevajo, da je oseba sposobna 

prepoznati svoja čustva in čustva drugih ljudi, ugotoviti kontekst in prepoznati način 

pripisovanja pomena določenemu dogajanju (Milivojević, 2009).  

 

 

2.1.2 Pomen čustvene pismenosti 

Danes se ljudje pogosto spoprijemajo z različnimi težavami. Ob tem lahko doživljajo različna 

čustva, njihovi čustveni odzivi pa so lahko pretirani, se pojavijo ob nepravem času in ne 

ustrezajo pričakovanjem okolice (Milivojević, 2009). Prav tako (ali zato) sodobno družbo teži 

veliko problemov: nasilje, zloraba drog, disfunkcionalni odnosi, globalni družbeni konflikti, 

bolezni modernega časa. Čustvena pismenost lahko pomaga odpraviti te probleme sodobne 

družbe in modernega človeka (Feel.org, 2014). Veliko notranjih in medosebnih konfliktov 

nastane, ker ljudje napačno razumejo svoja čustva ali čustva drugih ljudi ali pa čustev sploh ne 

prepoznajo. Ti ljudje so čustveno nepismeni oziroma je njihova čustvena pismenost na izjemno 

nizki ravni (Milivojević, 2009).  

 

Človek, ki je v primernem stiku s samim seboj, ima pred takšnimi ljudmi veliko prednost, saj 

ima razvito čustveno senzibilnost. To pomeni, da je sposoben zavestno opažati, ozaveščati ter 

razumeti svoja čustva in uravnavati svoje čustvene odzive. Do svojih čustev ima določeno 

distanco in držo. Čustva zna izražati na družbeno sprejemljiv način, s primerno jakostno in ob 

primernem času (Milivojević, 2009). 

 

Čustvena pismenost je prispevek celotni družbi: vsakemu posamezniku, organizaciji, poklicu. 

Omogoča pozitivno naravnano mišljenje, zdrave medsebojne odnose, visoko kakovost življenja 

in je najboljša naložba za zadovoljno prihodnost nas in naših otrok (Feel.org, 2014).  
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2.1.3 Čustvena pismenost pri otrocih 

Čustva in z njimi čustvena pismenost so lahko vtkana v različna življenjska področja. Vplivajo 

na medsebojne odnose, vedenje, zdravje in učenje. Tako kot odrasli imajo tudi otroci, ki imajo 

dobro razvite čustvene spretnosti, kakovostnejše življenje: so uspešnejši v šoli, pri športu, 

medosebnih odnosih, so manj osamljeni, imajo dobro razvito empatijo, so manj impulzivni, 

lažje prenašajo frustracije, so bolj telesno zdravi itn. (Schilling, 2000, 6–7). 

 

Starši so prvi učitelji čustvenih spretnosti otroka. Od njihovega ravnanja z otrokom in drugimi 

ljudmi je odvisno trenutno in prihodnje (čustveno) življenje njihovega otroka. Starši z visoko 

stopnjo čustvene pismenosti otroke bolje pripravijo na čustvene izzive. Ti otroci se po 

čustvenem vznemirjenju hitreje in uspešneje pomirijo, njihovi čustveni odzivi so ustrezni in 

družbeno sprejemljivi. Starši, ki otroka ne spoštujejo in se neustrezno odzivajo na njegova 

čustva, ogrožajo otrokov čustveni in intelektualni razvoj (Schilling, 2000, 7). 

 

Otroci, ki niso deležni ustreznih čustvenih odzivov staršev, imajo pri odnosu do sebe in 

medsebojnih odnosih veliko problemov. Izkazujejo lahko čustvene motnje in so običajno 

nagnjeni k nasilju (t. i. ustrahovalci). Starši otroka ustrahovalca večinoma ignorirajo in se ne 

zanimajo za njegovo življenje; zanj se zmenijo le, če stori prestopek (namišljen ali resničen); 

takrat ga strogo kaznujejo (Schilling, 2000, 7). Otroci ustrahovalci nato »kaznujejo« svoje 

žrtve, pri tem pa se ne vživijo v čustva žrtev, saj tega niso sposobni, ker nimajo razvite empatije 

(Schilling, 2000, 7).  

 

Pomanjkanje empatije je pogosto tudi posledica zlorabe staršev ali drugih ljudi. Otroci, ki so 

dlje časa oz. večkrat zlorabljeni, lahko razvijejo posttravmatsko stresno motnjo, ki bistveno 

ovira njihovo življenje (Schilling, 2000, 7). Vedenje in življenje otrok s takšnimi čustvenimi 

motnjami lahko (delno) spremenimo s čustvenim opismenjevanjem oz. z reprogramiranjem 

njihovih čustvenih impulzov (Schilling, 2000, 7). 

 

 

2.2 ČUSTVENO OPISMENJEVANJE 
 

2.2.1 Opredelitev pojma čustveno opismenjevanje 

Čustvene pismenosti se lahko priučimo, razvijamo in izboljšamo pa jo s čustvenim 

opismenjevanjem (Panju, 2010, 34), tj. s procesom pridobivanja čustvene pismenosti. Čustveno 
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opismenjevanje je dolgotrajen in kompleksen proces in lahko poteka v katerem koli 

življenjskem obdobju (Filipčič in Muršič, 2010, 8).  

 

2.2.2 Načini in dejavnosti čustvenega opismenjevanja 

Čustveno opismenjevanje lahko poteka po dveh usmeritvah (Panju, 2010, 34): 

1. »sproti«: brez posebnega vloženega truda se znanja o čustvih in ravnanju z njimi 

priučimo ob stikih s posamezniki v vsakodnevnih življenjskih situacijah doma, v službi, 

vrtcu, šoli, prek medijev, ob obisku zdravnika itn., 

2. »načrtno«: z različnimi tehnikami in dejavnostmi zavestno skušamo izboljšati nadzor 

nad čustvi in čustvenimi odzivi. Poteka lahko doma, v vrtcu, šoli in v drugih 

izobraževalnih ustanovah v okviru rednih dejavnosti ali v okviru raznih tečajev in 

delavnic. 

 

V šolski in odrasli dobi načrtno čustveno opismenjevanje temelji na učenju prepoznavanja 

lastnih čustev in čustev drugih ljudi (samozavedanje, empatija), urjenju aktivnega poslušanja in 

kulturnega medsebojnega komuniciranja, aktiviranju sposobnosti mišljenja udeležencev, 

usposabljanju za mirno reševanje konfliktov in obvladovanju konstruktivnih načinov 

čustvenega odzivanja na življenjske situacije. Učitelji najpogosteje izvajajo naslednje 

dejavnosti (Panju, 2010, 35): 

− »Čas za krog«:  udeleženci pripovedujejo o svojih izkušnjah s čustvi, se urijo v 

aktivnem poslušanju, medsebojnem komuniciranju, prepoznavanju lastnih in tujih 

čustev. 

− Eksplicitne učne ure: udeleženci se s pomočjo igranja vlog iz resničnih življenjskih 

situacij učijo rešiti nastale težave in ustreznega čustvenega odziva nanje ter urijo 

socialne, vedenjske in čustvene spretnosti. 

− Branje zgodb in uporaba filozofije, primerne starosti udeležencev: s pomočjo zgodb in 

pogovora se udeleženci urijo v prepoznavanju svojih čustev in čustev drugih ljudi, 

razvijajo empatijo, se učijo ustreznih čustvenih odzivov in reševanja čustvenih kriz v 

resničnem življenju. 

− Poučevanje eksplicitnih tehnik: udeleženci se naučijo posameznih tehnik (npr. dihalih 

vaj, meditacije, štetja), ki jim omogočijo pomiritev v napetih situacijah, premislek, 

preprečitev poslabšanja krize in iskanje najboljše rešitve nastalega problema. 

− Igranje kvizov in družabnih iger: s pomočjo iger udeleženci urijo samozavedanje, 

empatijo in strpnost. 
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Preden se lotimo (načrtnega) čustvenega opismenjevanja otrok, moramo dobro poznati 

značilnosti otrokovih čustev v primerjavi s čustvi odraslih, potek razvoja čustev in razlike v 

razumevanju čustev pri različnih starostih od otroštva do mladostništva (Smrtnik Vituli ć, 2007, 

8). 

 

Otroci se čustvene pismenosti učijo od vseh oseb iz njihovega ožjega in širšega življenjskega 

okolja. Najpomembnejši učitelji so vsekakor starši, ob vstopu v vrtec pa zelo pomembno vlogo 

dobi vzgojni tim: vzgojitelj in pomočnik. Kurikulum za vrtce in Priročnik h Kurikulumu za 

vrtce z opredelitvijo področij omogočata, da v svoje delo lahko vključita različne aktivnosti, s 

katerimi razvijata in krepita čustveno pismenost otrok:  

− pripovedovanje, branje, poslušanje zgodb; 

− igranje iger (socialnih, družabnih …); 

− likovno ustvarjanje in ogled likovnih del; 

− poslušanje in izvajanje glasbe; 

− izvajanje in ogled plesnih dejavnosti; 

− ustvarjanje in ogled gledaliških ter lutkovnih predstav; 

− opazovanje okolja, narave. 

Pri izvedbi aktivnosti ima vzgojni tim vlogo usmerjevalca. Otroke spodbuja k zastavljanju 

vprašanj, razgovoru, delitvi izkušenj, doživljanja, h kakovostnim socialnim interakcijam; s tem 

prispeva k ugodnemu čustvenemu, socialnemu in spoznavnemu razvoju otrok (Bahovec in 

drugi, 1999, 22). 

 

V nadaljevanju se bom osredinila le na prvo od zgoraj omenjenih aktivnosti, tj. na čustveno 

opismenjevanje s pomočjo zgodb oz. slikanic. 

 

 

3 SLIKANICA 

 

3.1 OPREDELITEV POJMA SLIKANICA 
 

M. Blažić (2011, 121) navaja dve opredelitvi slikanice: 

− širša opredelitev: slikanica je oblika knjige, ki zajema različne književne zvrsti in vrste: 

od ilustrirane knjige, knjižnega slikarstva do slikanice brez besed. 

− ožja opredelitev: slikanica je sinteza besedila (kratke pripovedne proze) in ilustracij. 
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3.2 VRSTE SLIKANIC 

Slikanice delimo po različnih merilih; najpogostejši sta delitvi glede na stopnjo zahtevnosti in 

ustvarjalni postopek. 

 

3.1.1 Tipi slikanic glede na stopnjo zahtevnosti 

 

Leporello 

Zvrst slikanice, ki še nima oblike knjige, saj so listi zloženi v obliki harmonike. Izdelana je iz 

različnih materialov: karton, blago, les, plastika. Predstavlja prehodno stopnjo med igračo in 

pravo knjigo. Namenjena je otrokom do tretjega leta starosti. Prevladuje likovni del, literarnega 

dela pogosto ni oz. je besedilo zelo kratko in preprosto (Kobe, 1987, 30–31).  

 

Kartonka oz. »prava knjiga« s trdimi listi iz kartona 

Zvrst slikanice, ki ima obliko prave knjige in liste iz debelejšega kartona. Debelejši listi 

omogočajo, da dve ali tri leta stari otroci lažje samostojno rokujejo s knjigo. Zahtevnost je 

enaka kot pri leporellu (Kobe, 1987, 31). 

 

Prava knjiga s tankimi listi 

Knjiga ima zunaj trše platnice, znotraj tanke liste. Slikanica je likovno, literarno in doživljajsko 

višje zahtevnostne stopnje kot prva dva tipa. Namenjena je otrokom, starejšim od treh oz. štirih 

let (Kobe, 1987, 31).  

 

3.1.2 Tipi slikanic glede na ustvarjalni postopek 

 

Avtorska slikanica 

Slikanico ustvari en sam avtor, ki je hkrati ilustrator in pisec besedila (Kobe, 1987, 33–34).  

 

Soavtorska slikanica 

Slikanico ustvarita dva enakovredna avtorja. Prvi ustvari literarni, drugi pa likovni del 

slikanice. Avtorja lahko predstavljata stalni ali nestalni ustvarjalni tim. Literarni in likovni del 

lahko nastaneta (Kobe, 1987, 35): 

− sočasno, pri čemer se avtorja sproti dopolnjujeta in spodbujata; 

− najprej nastane literarni del in ilustrator slikovni del približa zamisli pisca besedila;  

− najprej nastane likovni del in pisec besedilo približa zamisli ilustratorja. 
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3.3 NASTANEK SLIKANIC 
 

Že v antiki in srednjem veku so nastale prve ilustrirane knjige: luminacije, bestiariji, abecedniki 

itn. (Blažić, 2011, 121). Leta 1657 je pedagog J. A. Comenius napisal delo Orbis sensualium 

pictus, ki velja za prvo vzgojno knjigo v slikah in prvo slikanico. Za pravega »očeta« slikanice 

pa velja založnik F. J. J. Bertuch, ki je leta 1792 izdal zbirko Slikanice za otroke. Zbirka je 

obsegala 12 zvezkov s 6.000 bakrorezi. Bertuch je menil, da je treba najzgodnejše učenje otrok 

začeti s slikami, zato mora biti slikanica del inventarja vsake otroške sobe. Zvezke svoje zbirke 

je prodajal v kompletu in posamezno, saj je želel, da so slikanice dostopne tudi revnim otrokom 

(Dolinšek Bubnič, 1999, 10). 

 

Na Slovenskem so se začele pojavljati ilustracije v mladinskih besedilih v prvi polovici 

dvajsetega stoletja. V prvih letih po drugi svetovni vojni so začele izhajati različne knjižne 

zbirke v slikaniški obliki: Pionirska knjižnica (1947), Cicibanova knjižnica (1949) in zbirka 

Čebelica (1953). Izdaje slikanic je s konceptom izvirne slovenske slikanice spodbujala založba 

Mladinska knjiga (Blažić, 2011, 120). Slovenci smo dobili kakovostne slikanice, ki so 

priljubljeno berilo tudi za današnje generacije (Blažić, 2011, 121): 

− E. Peroci: Moj dežnik je lahko balon (1955, ilustracije L. Koporc); 

− E. Peroci: Muca Copatarica (1957, ilustracije A. Gošnik - Godec); 

− F. Levstik: Martin Krpan z Vrha (1917, ilustracije H. Smrekar); 

− K. Kovič: Maček Muri (1975, ilustracije J. Reichman). 

 

 

3.4 SLIKANICA KOT MEDIJ 
 

V strokovni literaturi je slikanica obravnavana kot zvrst mladinske književnosti, a je pravzaprav 

kombinacija različnih žanrov: pravljic, domišljijskih, pustolovskih, domačijskih in živalskih 

zgodb (Nikolajeva, 2003, 5).  

 

Psihologija, pedagogika in druge vede z uporabo strokovnega termina slikaniška starost otroka 

opozarjajo na vlogo in pomen slikanic v predbralnem in začetnem bralnem obdobju. Slikanica 

ni le knjiga za otroke in prvi korak v svet literature in branja, ampak pomemben objekt na vseh 

področjih otrokovega razvoja. S svojo kakovostno večplastno in relevantno sporočilnostjo je 

zanimiv in izobraževalen medij tudi za mladostnike in odrasle bralce (Kobe, 2004, 41). 
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3.4.1 Verbalno-vizualni odnos v slikanici 

Slikanica je običajno sestavljena iz literarnega in likovnega dela, ki se medsebojno povezujeta, 

prepletata in dopolnjujeta. Ob branju slikanice je uporabnik sočasno vključen v dve ravni 

komunikacije, saj hkrati sprejema verbalno in vizualno informacijo o njeni vsebini. Prav ta 

dvodimenzionalnost in sočasnost informacij je edinstvena lastnost slikanice. Uporabnik je 

velikokrat deležen še tretje ravni, ustne komunikacije, saj slikanice zelo pogosto beremo na 

glas. Ob glasnem branju dejanski bralec ni tvorec besedila, je le izvajalec in hkrati prejemnik ali 

soprejemnik (sobralec) (Nikolajeva, 2003, 5).  

 

Med besedilom in ilustracijo v slikanici je mogočih več vrst interakcij (Nikolajeva, 2003, 8): 

1. simetrična interakcija: verbalna in vizualna informacija se podvajata v dveh različnih 

oblikah komunikacije, saj besede in slike pripovedujejo isto zgodbo; 

2. komplementarna interakcija: besede in slike medsebojno zapolnjujejo vrzeli in 

pomanjkljivosti; 

3. stopnjevalna interakcija: slike poudarjajo in presegajo pomen besed ali nasprotno. 

 

Od vrste in moči interakcij med literarnim in ilustrativnim delom je odvisno, ali bo slikanica 

bralca spodbudila k razmišljanju in uporabi domišljije ali ne. Ob slikanici s simetrično 

interakcijo, brez vrzeli ali z enakimi vrzelmi bralcu ni treba veliko razmišljati. Ob slikanici, v 

kateri se informacije obeh delov razlikujejo ali si celo nasprotujejo, se bralcu porajajo številna 

vprašanja, ki ga prisilijo k razmišljanju, uporabi domišljije in ga pripeljejo do novih spoznanj. 

Ta spoznanja se ob ponovni uporabi in drugačnem branju slikanice dopolnjujejo ali celo 

preoblikujejo (Nikolajeva, 2003, 9). 

 

3.4.2 Prizorišče v slikanici 

Prizorišče nam sporoča, v kakšnem svetu se dogaja zgodba, ter opredeli njen časovni in 

krajevni okvir. Prikazano je lahko le z besedami, le z ilustracijami ali z obojim. Učinkovitejši je 

prikaz z ilustracijami, saj prostor dejansko pokažejo, ne le opisujejo. Slikanica je lahko tudi 

brez besednega ali slikovnega opisa prizorišča (t. i. negativni oz. prazen prostor). Avtorji 

besedila so pri opisu prizorišča precej omejeni, ilustratorji pa lahko podajo natančnejši opis z 

različnih perspektiv (panoramski pogled, oddaljen pogled, pogled od blizu). Besedni in likovni 

opis prostora sta lahko simetrična, komplementarna ali stopnjevalna (Nikolajeva, 2003, 9–11).  
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Slikanica ima lahko: 

1. integralno prizorišče: zgodba se ne more odvijati nikjer drugje in prizorišče je njen 

bistveni sestavni del; 

2. prizorišče kot ozadje: zgodba bi se lahko dogajala drugje in ob drugem času, prizorišče 

ima določene funkcije, a za samo zgodbo ni pomembno (Nikolajeva, 2003, 9). 

 

Prizorišče, notranje ali zunanje, ima različne funkcije (Nikolajeva, 2003, 10–11): 

− opredeli čas dogajanja (zgodovinsko obdobje, letni časi); 

− opredeli kraj dogajanja (domišljijski svet, gozd, mesto, različne kulture); 

− vzbuja pričakovanja (pravljični gozd, čarovniški grad); 

− prikaže značaj junaka (skrbno urejena hišica); 

− prikaže vzdušje v zgodbi (svetloba, tema, dom); 

− prikaže vsebinski razvoj zgodbe (kontrastne in dramatične spremembe, konflikt); 

− je katalizator vsebine ali edina vsebina (skrajno okolje). 

 

3.4.3 Karakterizacija junakov v slikanici 

Zunanji opisi junakov v slikanicah so največkrat slikovni, saj so precej učinkovitejši kot 

besedni. V nekaterih slikanicah besednega opisa sploh ni in nam le ilustracija pokaže, kak je 

junak zgodbe, v nekaterih slikanicah je opis le besedni in ni vizualnega prikaza junaka. Če sta 

opisa oba, se medsebojno potrjujeta, dopolnjujeta ali celo spodbijata. Podvajanje opisa z 

besedami oslabi vtis karakterizacije in je zato nepotrebno (Nikolajeva, 2003, 12). 

 

Ilustracija je za opis spola, sorodstvenih vezi, starosti ali psiholoških stanj (čustva, 

razpoloženje) velikokrat nezadostna. Osnovna čustva in razpoloženja nam ilustrator lahko 

prikaže z obrazno mimiko, s kretnjami ali z držo, a šele besede nam dovolj natančno opišejo in 

osvetlijo junakovo psihološko stanje. Seveda je mogoče, da ilustrator z veščim znanjem o 

uporabi barv, simbolov, zornega kota, vizualnih asociacij prikaže čustvena stanja celo bolje kot 

natančen besedni opis junaka (Nikolajeva, 2003, 12).  

 

Slikanica ima v primerjavi z drugimi knjižnimi oblikami še nekaj posebnosti (Nikolajeva, 2003, 

12–13): 

− junak lahko nastopa le v besedilu, le v ilustracijah ali v obojem; 

− ilustracija nam lahko odlično prikaže položaj junaka v prostoru (npr. junak, naslikan v 

središčnem položaju, je glavni junak; tako si otrok predstavlja sebe kot središče sveta); 
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− ilustracija lahko odlično pokaže razmerja med junaki (npr. velik – majhen, levo – 

desno); 

− ilustracija nam omogoča intimnejši stik z junaki skozi povečavo. 

 

3.4.4 Perspektiva v slikanici 

V naratologiji termin »zorni kot« metaforično označuje položaj pripovedovalca, oseb in 

implicitnega bralca. V slikanici pa se pojavi dilema, saj bralec dobi informacije o vsebini tudi z 

zornega kota ilustratorja. To je perspektiva v dobesednem smislu. Bralec oz. gledalec je tako 

spet postavljen v dilemo med vizualno in verbalno informacijo (Nikolajeva, 2003, 13). 

 

V slikanici je besedilo primaren posrednik pripovednega glasu, slike pa so primarne posrednice 

zornega kota. Besedilo že samo po sebi pripoveduje z določenega zornega kota, ilustracije pa 

nudijo več perspektiv; navadno onemogočajo tip vsiljivega in pokroviteljskega pripovedovalca, 

ki je pogosto prisoten v književnosti za otroke. Pri slikah navadno prevladuje najširša 

vsezajemajoča perspektiva, a kljub temu prihaja do nasprotij med perspektivo besedila in 

ilustracij (Nikolajeva, 2003, 14). 

 

Verbalni in vizualni opis tako predstavljata protislovje in estetski problem. Verbalni opis je 

pogosto neposredni, naivni glas otroškega pripovedovalca, ki se pretvarja, da gre za pripoved z 

zornega kota otroka (ali antropomorfne živali, ki otroka simbolizira). Vizualni opis prikazuje 

zorni kot vzvišenega odraslega kot neosebnega, čustveno nevtralnega pripovedovalca. Verbalno 

pripoved v prvi osebi je težko prikazati vizualno. Ilustrator zato običajno zavzame drugačen 

zorni kot. Pojavita se dve različni obliki fokalizacije, kar povzroči dodatno zmedenost pri 

majhnih otrocih. Ti so bralno neizkušeni in še nimajo razvitega občutka lastnega jaza, kar jim 

onemogoča poistovetenje s pripovedovalcem (Nikolajeva, 2003, 13–14).  

 

3.4.5 Čas in gibanje v slikanici 

Vizualno je čas in gibanje težko zadovoljivo izraziti. Verbalni opis je pri teh kategorijah v 

prednosti, vendar imajo tudi ilustratorji na voljo vrsto slikarskih tehnik, ki omogočajo njun 

prikaz na ustrezni ravni. Čas običajno prikažejo z zaporedjem prizorov (letni časi, deli dneva, 

ure), gibanje pa s simultano sukcesijo. To je zaporedna upodobitev junaka v časovno ločenih 

trenutkih, pri čemer bralec oz. gledalec vse ločene prizore vidi kot celoto. Za uprizoritev 

gibanja ter temporalnih in vzročnih razmerij avtorji pogosto izrabijo pravilo branja iz leve proti 
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desni strani, pri čemer leva predstavlja začetek in desna konec dogajanja (Nikolajeva, 2003, 

16). 

 

Nekateri avtorji pravilo od leve proti desni namerno kršijo. Bralca oz. gledalca spodbudijo k 

razmišljanju in drugačni uporabi slikanice, na primer tako, da vrstni red branja prepustijo 

uporabniku. Včasih bralcu namerno ponudijo ilustracijo brez izrazitega linearnega vzorca in/ali 

z velikim številom detajlov. Čeprav besedilo spodbuja bralca k nadaljevanju branja, ga bogate 

ilustracije prisilijo v vizualni premor (čas diskurza). Bralec oz. gledalec se posveti ilustraciji, jo 

ponovno začne »brati« od določene točke naprej, spet razmišlja, opazuje in na novo odkriva 

sporočilo slikanice (Nikolajeva, 2003, 17–18). 

 

Potek verbalne pripovedi je običajno kontinuiran in linearen z občasnimi časovnimi preskoki. 

Vizualna pripoved je vedno diskontinuirana z nenehnimi časovnimi preskoki. Zato je trajanje in 

ritem zgodbe iz slik zelo težko razbrati. Prav nedoločljivost vizualne temporalnosti in njena 

dvoumnost pa sta za nekatere bralce izjemno privlačni (Nikolajeva, 2003, 17). 

 

3.4.6 Modalnost v slikanici 

Pri analizi slikanic prevladujejo tri vrste modalnosti (Nikolajeva, 2003, 20): 

1. indikativna oz. resnična (izraža objektivno resnico); 

2. optativna oz. domišljijska (izraža željo, domišljijo); 

3. dubitativna oz. dvomljiva (izraža dvom). 

 

Dvoplastna sporočilnost slikanice povzroča bralcem veliko težav pri modalnosti. Ilustracija je 

za določitev modalnosti nezadostna, saj bralec brez besedila ne more vedeti, ali je pripoved 

objektivna, subjektivna, ali vidi resnico, sanjski svet, željo, domišljijo ali kaj drugega. Ilustrator 

lahko bralca oz. gledalca usmeri k pravilnemu oz. želenemu razumevanju slikanice z uporabo 

različnih tehnik, simbolov, barv, standardov. Z enakimi prijemi pa ga lahko zapelje k 

popolnoma napačni interpretaciji (npr. modra trava – sanjski svet). Vizualne informacije 

modalnost izpodbijajo pogosteje kot verbalne, saj je razpon interpretacij ilustracije veliko širši 

kot pri besedilu. Tudi pri modalnosti je vrsta interakcije med besedilom in ilustracijo zelo 

pomembna, saj nam lahko pripovedujeta enako, dopolnjujočo ali celo nasprotujočo si zgodbo 

(Nikolajeva, 2003, 20–22). 
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3.4.7 Občinstvo slikanice 

Splošno mnenje, da so slikanice namenjene le majhnim otrokom, je zastarelo in ne drži. Ena 

pomembnejših lastnosti slikanic je namreč ta, da so slikanice namenjene občinstvu dveh ali več 

generacij. Slikanica se vse bolj uveljavlja tudi kot medij za komunikacijo (le) z odraslimi 

(Nikolajeva, 2003, 22). 

 

Slikanice naj bi odrasli prebirali otrokom, zato se avtorji slikanic poslužujejo navzkrižnega 

pisanja: namerno puščajo vizualne in/ali verbalne vrzeli, ki jih otroci in odrasli različno 

zapolnjujejo (Nikolajeva, 2003, 22).  

 

 

3.5 BRANJE SLIKANIC 
 

Slikanica kot predmet omogoča številne možnosti v odnosu med otrokom in odraslim. Otrok ob 

skupnem druženju ob knjigi spoznava svet in sebe, lažje sprejema realnost in vzpostavlja dobre 

medosebne odnose (Dolinšek Bubnič idr., 2003, 102–103). 

 

Otrok in odrasli slikanico bereta, prebirata, gledata in se z njo igrata v aktivnem dialogu, ki daje 

različne možnosti medsebojnega sodelovanja in vplivanja. Dialoško branje jima prinaša 

obojestransko rast in zadovoljstvo, saj obema omogoča aktivno in čustveno udeležbo (pogovor, 

umetniško izražanje, gibanje). Doživeti občutki ne izzvenijo takoj po branju, ampak se 

preslikavajo v njune vsakodnevne aktivnosti. Intenzivno se obudijo ob vsakem ponovnem 

skupnem branju slikanice (Dolinšek Bubnič idr., 2003, 102–103).  

 

Vloga odraslega je v dialoškem branju zelo pomembna. Odrasli se mora vživeti v zgodbo in jo 

otroku podati z glasom, mimiko in z govorico celotnega telesa. Svojo celotno komunikacijo 

tako prilagodi otroku. Posebej mora paziti na očesni stik, ki predstavlja enega osnovnih 

signalov v komunikaciji. Ob branju mora biti pozoren na verbalno in vizualno informacijo 

slikanice ter na otrokove odzive, odgovore oz. izražanje doživljanja (Dolinšek Bubnič idr., 

2003, 101–103). Otrok branje posluša in se nanj odziva s celotnim telesom ter odraslega bralca 

zaznava kot celoto (Dolinšek Bubnič idr., 2003, 107). 

 

Dialoško je mogoče brati vsem starostnim skupinam otrok, tudi dojenčkom. Odrasli mora zato 

poznati razvojne korake in značilnosti komuniciranja posamezne starostne skupine. Tako lahko 
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branje prilagodi starosti oz. stopnji razvoja, ki jo je otrok dosegel. Ob tem se mora zavedati, da 

mlajši kot je otrok, večji pomen pri doživljanju zgodbe imajo mimika obraza, govorica telesa, 

gibanje in ritem branja (Dolinšek Bubnič, 1999, 47).  

 

Otroci slikanice radi berejo tudi sami, zato je pomembno, da jih imajo na dosegu roke in da 

lahko z njimi razpolagajo toliko časa, kot želijo (Dolinšek Bubnič, 1999, 75). Spoznanja, 

doživetja in izkušnje, ki so jih doživeli ob dialoškem branju z odraslim, prenašajo na 

samostojno branje. Sprva »berejo« le likovne zgodbe in ob tem šepetajo ali glasno 

pripovedujejo o svojih doživljanjih, ponavljajo, kar so si zapomnili od skupnega branja z 

odraslim, tipajo, listajo, se gibajo in ustvarjajo nove zgodbe (Dolinšek Bubnič, 1999, 68).  

 

Vsakodnevno živo branje in pripovedovanje pozitivno vplivata na otrokovo prihodnost in 

omogočata njegov optimalen razvoj na kognitivnem, čustvenem in na socialnem področju 

(Dolinšek Bubnič, 1999, 44–49). Branje lahko otroku in odraslemu predstavlja prijeten 

vsakodnevni ritual, sicer pa velja, da otroku beremo, kjer koli in kadar koli želi (Dolinšek 

Bubnič, 1999, 66).  

 

Odrasli in otrok sta ob branju slikanic lahko zelo močno povezana. Branje z izrazitim 

čustvenim nabojem ima pogosto močen vpliv na otroka in intenzivnost njegovega čustvenega 

odzivanja. Otrok, ki se na branje odzove z veliko čustveno intenzivnostjo, skladno s teorijo o 

sinhronizaciji ritmov sinhronizira svojo držo, mimiko in ritem dihanja z odraslim 

pripovedovalcem (Dolinšek Bubnič, 1999, 50). Branje slikanic sproža različne miselne in 

čustvene procese pri odraslem in otroku. Čustveni odzivi so pravzaprav gorivo uma za obdelavo 

prejetih informacij (vizualnih, verbalnih in drugih). Pozornost in koncentracija imata najvišjo 

vrednost pri zgodbi, ki bralca resnično zanima. Takšna zgodba nudi užitek, telo preplavita dobro 

počutje in notranja sreča, ki ju sproži emocija interesa (Dolinšek Bubnič in drugi, 2003, 82). 

 

Privlačna zgodba vzbudi čustveno prisostvovanje bralca. Ta z junakom stke poseben odnos ali 

se z njim celo poistoveti, preide v drugo dimenzijo in se miselno popolnoma preseli v knjižni 

svet. Zgodba ga drži v trajnem stanju aktiviranosti. Bralec je radoveden in v napetem 

pričakovanju, saj ne ve, kaj ga čaka v nadaljevanju zgodbe. Počasi se prepusti toku pripovedi in 

živi z junakom do zaključnega razpleta. Deležen je novih doživetij, izkušenj in spoznanj, ki mu 

omogočajo zorenje in notranjo rast (Dolinšek Bubnič idr., 2003, 82–84). 
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3.6 SLIKANICA IN ČUSTVENA PISMENOST 
 

Slikanice so bile vedno obravnavane kot učinkovito orodje za izboljšanje bralne in vizualne 

pismenosti, kot orodje za napredek pri otrokovem čustvenem razvoju pa so bile v veliki meri 

zapostavljene (Nikolajeva, 2013, 249).  

 

Za uspešno socializacijo moramo ljudje usvojiti dve bistveni socialni spretnosti: empatijo in 

teorijo uma. Empatija, to je sposobnost razumevanja čustev drugih ljudi, se pojavi okoli 

četrtega leta in se počasi razvija do mladostništva (Nikolajeva, 2013, 250). Teorija uma, to je 

sposobnost razumevanja, kako razmišljamo sami in kako razmišljajo drugi, poteka postopoma 

(Marjanovič Umek, 2009, 304). Wellman (1990) pri teoriji uma navaja tri razvojne stopnje:      

1. psihologijo želja (okoli drugega leta starosti), ko razumejo, da je posameznikovo vedenje pod 

vplivom njegovih želja; 2. psihologijo prepričanja, želje (okoli tretjega leta starosti), ko 

razumejo, da so mentalna stanja reprezentacije; 3. prepričanja kot interpretacije in 

reprezentacije (do petega leta), ko imajo oblikovan koncept reprezentacij in razumejo tudi 

napačna prepričanja (Marjanovič Umek, 2009, 304–307). 

 

Empatijo in teorijo uma urimo skozi različne življenjske izkušnje. Te so pri majhnih otrocih 

omejene, slikanice pa jim z ustvarjanjem različnih »življenjskih« situacij omogočajo vživljanje 

v izkušnje drugih. Otroci tako na sorazmerno »mehek način« izkusijo situacije, ki bi bile v 

resničnem življenju lahko zelo kruta izkušnja. S sočasno vizualno in verbalno komunikacijo 

slikanice tudi najmlajše pripravijo na empatijo in teorijo uma. Obsežne empirične raziskave so 

pokazale, da že najmlajši razumejo čustveno razsežnost v slikanicah in se nanjo odzivajo 

(Nikolajeva, 2013, 250). 

 

Besedilna in zunajbesedilna vrsta čustev sta v slikanicah neločljivo povezani. Temačne podobe 

v slikanicah bralce v resnici prestrašijo, vesele resnično osrečijo; a takoj ko se bralec zave, da je 

situacija izmišljena, se čustveno vživljanje prenese na like. Pomembno je, da je bralec sposoben 

razbrati čustvo lika, čeprav ga sam ne izkusi, in da je sposoben oceniti utemeljenost čustva ter 

predvideti, katero čustvo bo sledilo (Nikolajeva, 2013, 250–251).  

 

3.6.1 Slikanica in temeljna čustva 

Večina slikanic je osredinjena na prepoznavanje temeljnih oz. osnovnih čustev (veselje, žalost, 

jeza, strah), kar je temelj za razvoj empatije. Osnovna čustva niso odvisna od besednega jezika, 
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saj so univerzalna in jih lahko dobro prikažemo z ilustracijo (tudi brez besedila). Mlajši otroci 

se bodo na sliko žalostnega lika odzvali, čeprav ne bodo točno razumeli, kaj pomeni fraza »bil 

je žalosten« (Nikolajeva, 2013, 251).  

 

Vizualne in verbalne podobe v slikanicah izražajo širok nabor čustev, na katera se bralec 

odzivava. Pri branju slikanic gre za dvosmernost, saj bralec svoja lastna poosebljena čustva 

prenaša na prikazane like, podobe likov pa mu pomagajo razumeti čustva v resničnem življenju 

(Nikolajeva, 2013, 251).  

 

Skladno s teorijo uma bralec pri prikazanem liku išče prepoznavne, univerzalne znake čustev, 

zlasti z izrazov obraza (npr.: široko odprte oči = strah; usta s kotički navzgor = veselje) in 

govorice telesa (npr.: dvignjene razširjene roke = veselje). Pri likih brez jasnih zunanjih znakov 

čustva težko razbere (npr. pri likih živali, neživih predmetov). Takšne like antropomorfizira, 

kar pomeni, da jim pripiše človeške lastnosti in jih osmisli. V slikanicah so nečloveški liki zelo 

pogosti; zlasti veliko je junakov v podobi živali, igrač, strojev, naravnih pojavov itn. 

(Nikolajeva, 2013, 251).  

 

Vizualno pismen bralec, ki pozna ustaljene likovne in grafične konvencije, lahko čustva likov 

razbere tudi glede na: položaj lika v prostoru (npr.: lik, stisnjen v kot = strah, osamljenost), 

uporabljene barve (npr.: svetle barve = veselje), oblačke (npr.: !$?#!?! = jeza), emotikone (npr.: 

☺ = veselje, cikcakovsko zarisana usta = strah), črte gibanja in podobno (Nikolajeva, 2013, 

252). 

 

V slikanicah se lahko vizualne in verbalne informacije o čustvih med seboj dopolnjujejo, 

potencirajo ali si celo nasprotujejo. Ilustracije s pomembnejšo čustveno podobo večinoma 

dopolnjujejo besedna pojasnila, ki so natančnejša in konkretnejša od vizualne podobe. Iz besed 

tako lahko razberemo tudi odtenek čustev, za kar vizualna podoba ni zadostna. Kljub temu so 

besedna pojasnila omejujoča in nezadostna za sporočanje čustev, saj so čustva nebesedna. 

Slikanice z likovnimi podobami to pomanjkljivost besedila učinkovito nevtralizirajo. Otroci se 

močno odzovejo na vizualne podobe v slikanicah. Zato je mogoče trditi, da so besedni opisi 

čustev skoraj odveč in da je besedilo uporabno le kot pedagoški pripomoček za usvajanje besed, 

ki opisujejo čustva, ter za poznejše prepoznavanje in ustrezno izražanje čustev (Nikolajeva, 

2013, 252).  
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3.6.2 Slikanica in celovitejša čustva 

V nekaterih slikanicah nastopa le en lik, večina slikanic pa prikazuje vsaj dva lika, med 

katerima se seveda pojavljajo čustva. Ta niso več le temeljna, ampak so celovitejša, saj je med 

likoma vzpostavljen neki socialen odnos. Iz podob tako razberemo različna socialna čustva: 

ljubezen, krivdo, sram, zavist, ošabnost, ljubosumje, sovraštvo itn. (Nikolajeva, 2013, 253). 

 

Celovitejša čustva je vizualno težje prikazati kot temeljna, saj niso neposredno povezana z 

zunanjimi izrazi. Ilustratorji si pomagajo s položaji likov v prostoru, z velikostnimi razmerji in 

drugimi likovnimi rešitvami. Pogosto namesto slik uporabijo simbole (npr.: srce = ljubezen), ki 

so nedvoumni vizualni označevalci. Mlajši otroci socialna čustva težje razberejo, saj so na 

začetku egocentrični: priznavajo le svoja čustva, kako in kaj čutijo ali mislijo drugi, jih (še) ne 

zanima. Pozneje postanejo vedno bolj čustveno pismeni, saj se postopoma naučijo izražati 

čustva tako, da jih znajo razbrati tudi drugi, ter razumeti čustva drugega in se vanj vživeti 

(Nikolajeva, 2013, 253). 

 

Slikanice z več liki so za mlajše otroke (pre)zahtevne. Za njihovo popolno razumevanje mora 

biti bralec sposoben vgnezdenega branja misli in poistovetenja z več liki naenkrat. To je 

sposobnost razumevanja, kaj liki mislijo in doživljajo. Slikanice na primer prikazujejo like, ki 

razvijejo empatijo do drugih likov ali pa konflikte med liki, ki so posledica nesporazuma ali 

napačno usmerjenih čustev. Bralec, ki vgnezdenega branja misli ni sposoben, slikanico lahko 

razume napačno oz. nepopolno (Nikolajeva, 2013, 253). 

 

Mlajši bralci uporabljajo imerzivno poistovetenje, kar pomeni, da se vživijo v čustva le enega 

lika, ne da bi skušali razumeti čustva in misli drugega lika. Naravno čutijo empatijo do 

šibkejšega oz. poraženca (npr.: pri konfliktu med otrokom in starši doživljajo empatijo do 

otroka) (Nikolajeva, 2013, 254). 

 

3.6.3 Slikanica kot pripomoček za čustveno opismenjevanje 

Odrasli morajo otroku pomagati, da se nauči razumeti sebe in druge ter z njimi vzpostaviti 

zdrave socialne odnose (Bettelheim, 1999, 14). Kognitivna literarna veda potrjuje, da so 

slikanice izvrsten pripomoček za čustveno opismenjevanje in učenje veliko drugih veščin, ki jih 

potrebujemo v življenju. Otroci imajo prirojeno sposobnost vživljanja v podobe. Branje slikanic 

je tako idealno vadbišče za čustveno odzivanje, razvoj empatije in teorije uma pri otrocih 

(Nikolajeva, 2013, 254).  
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Slikanice so tudi odličen terapevtski pripomoček za pomoč otrokom s čustvenimi težavami. S 

čustveno ranjenimi otroki moramo ravnati zelo previdno. Prvi pogoj za uspeh je, da jih 

ogovorimo v njihovem jeziku. To je jezik likovnih podob, zgodb in metafor; jezik slikanic 

(Sunderland, 2000, 3). Slikanica je »vstopnica« v otrokov notranji svet (Sunderland, 2000, 10). 

Otrok ob branju slikanice zaznava empatijo »terapevta«, lažje razume svoja čustva, mu zaupa 

težave in spozna, da ga nekdo razume in da je rešitev njegovih težav resnično mogoča 

(Sunderland, 2000, 11).  

 

Slikanica, ki želi otroka naučiti življenjskih veščin, zaupanja vase in v njegovo prihodnost, 

mora pritegniti njegovo pozornost, mora ga zabavati, spodbujati k domišljiji, razmišljanju, k 

raziskovanju, mora vzbujati radovednost, mora mu pomagati prepoznati probleme ter ponuditi 

rešitve zanje in mora mu pomagati pri razumevanju lastnih ter tujih čustev (Bettelheim, 1999, 

9).  
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III EMPIRI ČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Zavedanje o uporabnosti in ciljnem občinstvu slikanic se je v zadnjih letih spremenilo. 

Slikanice niso več le pripomoček za bralno opismenjevanje, ampak postajajo vse pomembnejši 

pripomoček za čustveno opismenjevanje otrok in tudi odraslih bralcev. V empiričnem delu bom 

analizirala slikanice in se osredinila predvsem na čustva, ki jih slikanica obravnava, zmožnost 

vživljanja v čustva junaka in empatije do njega ter na ponujeno rešitev problema junaka. 

Ugotavljala bom, ali so izbrane slikanice primerne za čustveno opismenjevanje predšolskih 

otrok. 

 

 

2 OPREDELITEV VZORCA 

 

Raziskovalni vzorec zajema 6 slikanic slovenskih in 6 slikanic tujih avtorjev. 

 

Slovenske: 

1. Konc Lorenzutti, N. (2007). Skrivališče. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. 

2. Mav Hrovat, N. (2008). O kralju, ki ni maral pospravljati. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

3. Mil činski, F. (2009). Zvezdica Zaspanka. Ljubljana: Založba Sanje. 

4. Mlakar, I. (2006). Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir. Radovljica: Didakta. 

5. Mlakar, I. (2004). Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost. Radovljica: Didakta. 

6. Štefan, A. (2005). Bobek in barčica. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Tuje: 

1. Cave, K. (2001). Drugačen. Ljubljana: Educy. 

2. Lehmann, C. (2012). Mala Sončna Žarkica in zajčja družina. Maribor: Ozara Slovenija, 

Nacionalno združenje za kakovost življenja. 

3. MacBratney, S. (1996). A veš, koliko te imam rad. Ljubljana: Epta. 

4. Sendak, M. (2013). Tja, kjer so zverine doma. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

5. Underwood, D. (2010). The quiet book. Boston, New York: Houghton Mifflin. 

6. Velthuijs, M. (2004). Zaljubljeni žabec. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
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Najprej sem naredila širši izbor slikanic po dveh merilih: 1. slikanica je dobila slovensko ali 

tujo književno nagrado in/ali 2. slikanica je bila uvrščena na seznam priporočene literature 

Društva Bralna značka Slovenije ali Pionirske – Centra za mladinsko književnost. Zaradi 

prevelikega vzorca sem iz nabora vseh slikanic naredila naključni ožji izbor 20 slikanic. Te sem 

oštevilčila in izmed njih izžrebala 6 slikanic slovenskih in 6 slikanic tujih avtorjev, ki sem jih 

analizirala v diplomskem delu. 

 

 

3 METODOLOGIJA 

 

Slikanice sem analizirala po metodi analize vsebine. Metoda vključuje kvalitativno analizo 

slikanic po vnaprej opredeljenih kriterijih (Vogrinc 2008, 57). 

 

 

4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

V diplomskem delu sem si zastavila tri širša raziskovalna vprašanja: 

1. Kako oz. na kak način slikanice omogočajo čustveno opismenjevanje predšolskih otrok? 

2. Katera tematika čustvenega opismenjevanja se največkrat pojavlja v analiziranih slikanicah? 

3. Ali izbrane slikanice zadostijo merilom, opredeljenim glede na spoznanja iz razvojne 

psihologije (npr. Marjanovič Umek idr., 2009; Smrtnik Vitulić, 2007) in književnosti (npr. 

Bettelheim, 1999; Nikolajeva, 2003)? 

− V slikanici je jasno prikazano doživljanje ali izražanje vsaj enega čustva, ki ga otrok lahko 

prepozna ali ga zna poimenovati. 

− Slikanica je ilustrirana in/ali napisana tako, da se otrok lahko identificira s književnimi 

osebami. 

− V slikanici je prikazano čustvo kot subjektivni odziv književnega junaka na zanj 

pomembno dogajanje, ki otroku omogoča razvoj empatije do njega. 

− V slikanici je mogoče prepoznati, kako naj se književni junak socialno sprejemljivo 

spoprime s čustvom. 
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Na prvo raziskovalno vprašanje sem delno že odgovorila v teoretičnem delu diplomskega dela, 

odgovor pa bom dopolnila tudi na osnovi analize izbranih slikanic. Z analizo izbranih slikanic 

bom odgovorila tudi na drugo raziskovalno vprašanje. Na tretje raziskovalno vprašanje bom 

odgovorila z analizo vseh izbranih slikanic glede na zastavljena merila. 

 

 

5 ANALIZA  

 

5.1 SLIKANICE SLOVENSKIH AVTORJEV 
 

5.1.1 Nina Konc Lorenzutti: Skrivališče (2007) 

 

Kratka vsebina 

Zgodba je postavljena v današnji čas. Glavni književni lik je deček Tin, ki se z drugimi vaškimi 

otroki igra skrivalnice. Stranski književni liki so Tinov brat, starši, prijatelji, sosedje, policisti. 

Književni prostor je vaško dvorišče, ki predstavlja varno zavetje doma. Tin se danes skrije tako 

dobro kot še nikoli. Prepričan je, da ga ta dan ne bo nihče našel in da bo končno on zmagovalec. 

Igra se konča, Tin pa se še vedno skriva. Zelo je ponosen, ker ga nihče ne najde. Prijatelji 

prestrašeni obvestijo starše, da je Tin izginil. Zaskrbljeni starši pokličejo policijo, sosede. Vsi 

ga iščejo, Tinu pa  to zdi nadvse zabavno, saj misli, da se zdaj vsi igrajo. Kmalu ne zdrži več, 

saj mora na stranišče. »Stop, igra!« zavpije in prileze iz skrivališča. Deček je končno najden in 

vsi si oddahnejo.  

 

 
Slika 2: Skrivališče, ilustriral Matjaž Schmidt 
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Analiza 

1. V slikanici je jasno prikazano doživljanje ali izražanje vsaj enega čustva, ki ga otrok lahko 

prepozna ali ga zna poimenovati. 

Na začetku vidimo razigrane otroke, ki se igrajo skrivalnice. Lahko razberemo čustvo veselja in 

napetega pričakovanja, kdaj bo kdo najden. Iz besedila razberemo čustvo sramu, ki ga dopolni 

ilustracija, saj vidimo deklico, ki jo je sram, ker jo deček ošteva (»Goljufaš! Sem ti rekel, da ne 

velja pet korakov okrog mene!«). Skozi celotno zgodbo prepoznamo ponos, zadovoljstvo, 

navdušenje in pričakovanje dečka Tina (»Joj, kako sem se imenitno skril.« ali »Kakšna dobra 

igra!«). V slikanici je mogoče prepoznati tudi stopnjevanje njegove vznemirjenosti. Besedilo 

razkrije, da ima Tin šibko točko, saj je užaljen, če ga »pofočkajo«. Drugi otroci tega ne 

razumejo in se odzovejo z norčevanjem (»Spet bo tulil, če ga pofočkaš!«). Iz besedila in 

ilustracij razberemo zaskrbljenost in vznemirjenost otrok, ker ne najdejo Tina. O tem obvestijo 

starše in obe čustvi se preneseta nanje ter se potencirata – žalost, strah, panika, obup (»Vsak 

čas bo tema.«, »Groza, pobralo me bo!«). Čeprav ga vsi iščejo, je za Tina vse še vedno le igra. 

Iz Tinovih besed lahko razberemo čustvi strahu in nelagodja, saj se je oče nekoč delal, da kliče 

bolnišnico, Tin pa se je prestrašil in popustil, da so mu dali svečko, čeprav tega ni želel. 

Zaskrbljenost in vznemirjenost ob izginotju dečka se preneseta še na policiste, sosede in na 

celotno vas. Tin mora na stranišče in znajde se v zadregi, ali naj se razkrije ali ne. Ne zdrži več 

in končno prileze iz skrivališča. Vsi, ki so ga iskali, so veseli in srečni, da je končno najden. 

Poleg veselja in sreče pri starših razberemo še čustvo ljubezni (»Tin, Tin, sinko moj ljubi!«, »Pa 

me je vseeno objemal.«) in jeze (»Zakaj nisi prej prišel ven? A ne vidiš, da te vsi iščemo?«). Na 

koncu je Tin še vedno prepričan, da je bilo vse zaigrano, in ne doživlja krivde za nastalo 

situacijo (»Samo tati je bil malo hud. Ker mu finta ni uspela.«). Zaradi zahtevnosti slikanice 

predšolski otroci najverjetneje prepoznajo le čustva, ki so v njej jasno opisana (npr. veselje, 

strah, zaskrbljenost), ne morejo pa prepoznati ali poimenovati čustev, ki niso poudarjena z 

ilustracijami ali so le v podtekstu in v slikanici niso jasno opisana (npr. krivda), kar 

predpostavljam na osnovi razvojnih značilnosti otrok v zgodnjem otroštvu (Marjanovič Umek 

idr., 2009; Nikolajeva, 2013). 

 

2. Slikanica je ilustrirana in/ali napisana tako, da se otrok lahko identificira s književnimi 

osebami. 

Slikanica ima dolgo besedilo, napisano v prvi osebi, saj je pripovedovalec zgodbe deček Tin. 

Likovni prizori so zahtevni, širokokotni ter hkrati polni detajlov in intenzivnega dogajanja 

zunaj skrivališča. Zahtevno je spreminjanje zornega kota ilustracij: nekaj časa gledamo Tina v 
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skrivališču, kako opazuje dogajanje, in nekaj časa oprezamo skupaj s Tinom iz skrivališča. 

Spreminjanje fokalizacije in glas otroškega pripovedovalca majhnim otrokom, brez občutka 

lastnega jaza, otežkočata identifikacijo otroka z osebami v slikanici (Nikolajeva, 2003). 

Slikanica je primerna za otroke tik pred vstopom v osnovno šolo oziroma za osnovnošolce, ki 

se lahko (najprej) identificirajo s Tinom ali celo z drugimi osebami ob pogoju, da so že 

sposobni razumevanja čustev in misli več oseb hkrati (Marjanovič Umek idr., 2009). 

 

3. V slikanici je prikazano čustvo kot subjektivni odziv književnega junaka na zanj pomembno 

dogajanje, ki otroku omogoča razvoj empatije do njega. 

Tako kot v slikanici so otroci v resničnem življenju polni veselja, vznemirjenja in želje po 

zmagi pri igri skrivalnic. Predšolski otrok, ki se je že igral skrivalnice in je že pridobil izkušnjo, 

podobno dogodkom v slikanici, lahko razvije empatijo do Tina (Nikolajeva, 2013). Otrok lahko 

razvije tudi empatijo do staršev in/ali drugih oseb v slikanici in celo razume njihovo 

zaskrbljenost, če sta njegova čustvena pismenost in teorija uma že dovolj razviti (Nikolajeva, 

2013).  

 

4. V slikanici je mogoče prepoznati, kako naj se književni junak socialno sprejemljivo spoprime 

s čustvom. 

Da, saj slikanica prikazuje, česa književni junak ne bi smel storiti (ne bi smel ostati skrit), da ne 

bi prišlo do zapleta dogodkov in neprijetnih čustev pri ljudeh, ki so ga iskali. To pomeni, da 

mora biti otrok že sposoben predstavljanja mentalnih stanj drugih in predvidevanja posledic 

lastnih dejanj (Marjanovič Umek idr., 2009; Nikolajeva, 2013). 

 

 

5.1.2 Nina Mav Hrovat: O kralju, ki ni maral pospravljati (2008) 

 

Kratka vsebina 

Književni prostor je grad, ki predstavlja dom (tj. sodobno kraljestvo) glavnega književnega lika. 

To je otrok, imenovan »mali kralj«. Čeprav še govoriti ne zna dobro, cele dneve le ukazuje: 

»Hočem …!«. Nikoli nič ne pospravi, za nič se ne zahvali, vse mora dobiti takoj, zanj beseda 

»ne« ne obstaja. Neskončno je razvajen, je patološki narcis, ki izrazito prevladuje v domačem 

okolju (Žižek, 1985). Stranski književni liki so služabniki, ki poosebljajo otrokove starše. 

Nekega dne imajo služabniki vsega dovolj in se mu uprejo. Svojo moč jim pokaže s 

kaznovanjem, saj jih zapre v grajsko ječo. Nato se, gledano z vidika otroka, odlično zabava in 
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razmeče ves grad. Otrok kralj je vzgajan permisivno; odrasli ga pojmujejo kot plemstvo. Proti 

večeru postane utrujen. Zaželi si večernega rituala (pravljice, »crkljanja« in spanca), a nikogar 

ni, ki bi mu lahko željo izpolnil, saj so vsi v zaporu. Takrat se zave posledic svojega dejanja 

(»U, zelo ga je polomil mali kralj. Šele zdaj je to ugotovil.«). Služabnikom obljubi, da bo od 

zdaj pospravljal. Izpusti jih in oni mu še zadnjič pomagajo pospraviti. Starši otroku nazadnje 

postavijo meje, ki mu pomagajo k socializaciji, in od takrat vedno razmeče le toliko, kot lahko 

pospravi (Marjanovič Umek idr., 2009). 

 

 
Slika 3: O kralju, ki ni maral pospravljati, ilustrirala Suzi Bricelj 

 

Analiza 

1. V slikanici je jasno prikazano doživljanje ali izražanje vsaj enega čustva, ki ga otrok lahko 

prepozna ali ga zna poimenovati. 

Že beseda kralj nas napelje k čustvoma ponosa in zadovoljstva (s samim seboj). Iz ilustracij in 

besedila vidimo vznemirjenost, napetost, nelagodje, jezo (bes) in žalost služabnikov zaradi 

kraljevega nemogočega obnašanja (»To je pa od sile!« je besno z nogo udarila kuharica.). Tudi 

kralj se jezi, če ga služabniki ne ubogajo (»Naledite tako! Takoj! Hocem smetanco!!!« je kričal 

kralj in cepetal z nogami.). Kljub vsej mogočnosti mali kralj še vedno potrebuje občutek 

varnosti in ljubezni (»Poclkljaj me in me nesi v posteljo!«), ki mu ga daje vsakodnevni večerni 

obred. Služabniki se mu uprejo, kralj jih za kazen zapre in je pri tem ves ponosen in 

»mogočen«. Služabniki se norčujejo iz njega (»Ha, ha! Klalj ja, kralj pa nikoli ni tak!«) in kralj 

se spet jezi (»Boste že videli«). Ko zapre služabnike, ima pravo zabavo (čustvi veselja in 

zadovoljstva). Kmalu ugotovi, da ga je polomil. Zaznamo njegovo osamljenost, krivdo, sram. 

Služabnike prosi, da naj mu pomagajo pospraviti (ponižnost). Ilustracija in besedilo nato 

prikažeta zadovoljnega kralja in zadovoljne služabnike, ki skupaj uredijo nered (pripadnost). 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                 Mojca Miko Zorman, diplomsko delo 

 

33 
 

Zadnja slika prikaže očeta in otroka ob branju pravljice (čustvo ljubezen). Glede na predhodni 

besedni opis in likovni prikaz čustev v slikanici, ki sta nezahtevna, predpostavljam, da 

predšolski otrok večino čustev v slikanici lahko prepozna ali jih tudi poimenuje (Marjanovič 

Umek idr., 2009; Smrtnik Vitulić, 2007). 

 

2. Slikanica je ilustrirana in/ali napisana tako, da se otrok lahko identificira s književnimi 

osebami. 

Besedilo v slikanici je nekoliko daljše, a precej preprosto. Pisano je v tretji osebi in nagovarja z 

glasom odraslega pripovedovalca. Ilustracije so prav tako preproste, zorni kot bralca gledalca se 

ne spreminja. Slikanica je primerna za predšolske otroke in jim omogoča identifikacijo s 

književnimi osebami, predvsem z malim kraljem (Nikolajeva, 2003). 

 

3. V slikanici je prikazano čustvo kot subjektivni odziv književnega junaka na zanj pomembno 

dogajanje, ki otroku omogoča razvoj empatije do njega. 

Vsak otrok se spoprijema z obveznostjo pospravljanja igrač. Marsikateremu otroku je opravilo 

popolnoma odveč in se s tem nikakor ne more sprijazniti. Nekaterim to tudi ni potrebno, saj jih 

sami starši obravnavajo kot male kralje. Za njimi nenehno pospravljajo in mislijo, da jim nudijo 

»vse«. Njihovim otrokom pa še vedno ni dovolj, saj nimajo zadovoljenih osnovnih potreb po 

ljubezni in varnosti. Danes imajo otroci s tematiko, ki jo obravnava ta sodobna pravljica v 

književni obliki, veliko izkušenj. Prav tako kot glavni književni junak imajo preveč materialnih 

dobrin, a hkrati nimajo pogojev za uspešno socializacijo, zato menim, da lahko skladno z 

doseženimi mejniki čustvenega in socialnega razvoja brez težav razvijejo empatijo do malega 

kralja (Marjanovič Umek idr., 2009; Nikolajeva, 2013). 

 

4. V slikanici je mogoče prepoznati, kako naj se književni junak socialno sprejemljivo spoprime 

s čustvom. 

Da, saj slikanica prikazuje asocialno vedenje otroka kot posledico permisivne vzgoje in kako 

družina reši problem. Književne osebe rešijo problem skupaj, tako da vsak opravi svoje delo: 

starši otroku postavijo meje in mu pomagajo, otrok pa začne pospravljati igrače. Starši tako 

preprečijo vedenje psihološkega narcisa in grad spremenijo v varen, ljubeč dom. S pomočjo 

slikanice se otrok socializira, saj spozna, da je deležen pozitivne pozornosti, če se ne izogiba 

dolžnostim. Seveda mora biti otrok že sposoben predvidevanja posledic lastnih dejanj in 

vživljanja v razmišljanje drugih (Marjanovič Umek idr., 2009; Nikolajeva, 2013; Žižek, 1985). 
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5.1.3 Frane Milčinski Ježek: Zvezdica Zaspanka (2009) 

 

Kratka vsebina 

Glavni književni lik je poosebljena zvezda, poimenovana Zaspanka, poleg nje nastopajo še 

stranski književni liki: boter Mesec kot najpomembnejši stranski lik, komet Repatec, sestre 

zvezde, zvezdogled in razbojnik Ceferin. Dogajalni prostor je sprva nebo (tj. dom nebesnih 

književnih likov) in nato Zemlja kot prostor preizkušnje glavne književne junakinje. Književni 

čas je neki večer, ko je na Zemlji vse narobe, saj na nebu manjka zvezda. To je Zaspanka, ki je 

spet zamudila službo. Ker neprestano greši, bo tokrat kaznovana. Boter Mesec jo za kazen 

pošlje na Zemljo. Tam je zelo osamljena, pogreša sestre zvezde, kometa Repatca in botra 

Mesca. Oddaljeni dom opazuje skozi teleskop. Ogled plača s svojim zlatim lasom. Razbojnik 

Ceferin izkoristi ranljivost Zaspanke. Zvabi jo v svoj »brlog«, da bi jo ostrigel in ji ukradel zlate 

lase. Zvezdica Zaspanka se čudi nad zanemarjenostjo Ceferina in njegovega brloga. Odloči se, 

da mu bo pomagala in nauči ga pisati mami. Ceferinu spet začne biti srce, zato postane dober. 

Ker je zvezdica Zaspanka pomagala Ceferinu in se je že dovolj dolgo pokorila, se lahko spet 

vrne domov. 

 

 
Slika 4: Zvezdica Zaspanka, ilustriral Gorazd Vahen 

 

Analiza 

1. V slikanici je jasno prikazano doživljanje ali izražanje vsaj enega čustva, ki ga otrok lahko 

prepozna ali ga zna poimenovati. 

Začetek zgodbe prikaže mirnost večera, ko so ljudje veseli in je na Zemlji vse prav (varnost). 

Komet Repatec prinese vznemirljive novice, saj je na Zemlji vse narobe: otroci jokajo (žalost), 

mornarji tavajo (izgubljenost), pesnik se jezi, ker ne najde rime (»Nohte grize, peresnik lomi.«). 

Spokojnost večera je uničena. Vesela, razigrana prileti Zaspanka. Mesec jo ošteva, zakaj je 

zaspala. Tako lepo je sanjala, da je najsvetlejša na nebu (zadovoljstvo, ponos). Zvezde jo 
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označijo za domišljavo in predrzno. Boter Mesec jo je kaznoval s pometanjem Rimske ceste, a 

se je razveselila. Nevzgojno kazen je zamenjal z vzgojno in jo poslal na Zemljo. Zaspanka je 

jokala. Ob njenem odhodu so žalostni vsi: sestre zvezde, Mesec in Repatec. Mesec je bil 

zaskrbljen in zlate lase ji je dal pod ruto, da bi bila varna. Odlična ilustracija prikaže 

Zaspankino neskončno osamljenost na Zemlji. Vidimo, kako je prestrašena brez varnosti doma 

(»Žalostna in sama se je zvezdica Zaspanka s culico v rokah odpravila po cesti.«). Radovedno 

je opazovala dogajanje na vznemirljivem sejmu. Zvezdogled ni imel sočutja in za bližnji ogled 

neba je morala plačati. Zbrala je pogum in mu plačala z zlatim lasom. Veliki Ceferinov obraz 

nam vzbudi strah in grozo ter skrb za Zaspanko. Ceferin je zloben razbojnik (»Imel je namreč 

kamen namesto srca.«), Zaspanka pa sočutna, nedolžna, malce naivna, a pogumna deklica. 

Ceferina je upala celo ošteti, zakaj se ne sramuje zanemarjenosti, in ga naučila pisati besedo 

ljuba (ljubezen). Ceferinu je spet zaigralo srce (radost, veselje) in vrnil se je k osamljeni materi, 

Zaspanka pa vesela nazaj na nebo. Na nebo in Zemljo se je vrnila spokojnost, saj se je vse 

uredilo. Besedni opis in likovni prikaz čustev sta jasna, a zaradi obsega precej zahtevna. 

Predšolski otroci bodo zato najverjetneje našli večino temeljnih in nekaj celovitejših čustev, ki 

so v pravljici preprosto prikazana (žalost, veselje, strah, osamljenost itn.). Čustev, ki niso 

poudarjena z ilustracijami ali niso preprosto zapisana v besedilu, najverjetneje ne bodo razbrali 

oz. jih bodo uspeli razbrati manj (Marjanovič Umek idr., 2009; Nikolajeva, 2013; Smrtnik 

Vituli ć, 2007).  

 

2. Slikanica je ilustrirana in/ali napisana tako, da se otrok lahko identificira s književnimi 

osebami. 

Besedilo neskrajšane različice je dolgo, a dovolj preprosto. Ilustracije so barvno bogate in imajo 

veliko podrobnosti. Zorni kot bralca gledalca se med zgodbo spreminja. Nagovarja ga vzvišen 

glas odraslega pripovedovalca. Zaradi dolžine besedila, podrobnosti pri ilustracijah in 

menjavanja perspektive je slikanica primernejša za otroke druge starostne skupine in 

osnovnošolce (Nikolajeva, 2003). Raven njihovega čustvenega, miselnega in socialnega razvoja 

jim omogoča lažjo identifikacijo v slikanicah, v katerih nastopa več oseb hkrati (Marjanovič 

Umek idr., 2009; Nikolajeva 2013). 

 

3. V slikanici je prikazano čustvo kot subjektivni odziv književnega junaka na zanj pomembno 

dogajanje, ki otroku omogoča razvoj empatije do njega. 

Starši skušajo vzgajati na različne načine. Velikokrat se poslužujejo kazni, saj naj bi bila ta 

vzgojna. V nasprotju s prepričanjem staršev ima blažja kazen dolgoročno pozitivnejši učinek 
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kot zelo ostra kazen. Če otrok dobi pojasnilo, zakaj je kaznovan, je manj verjetno, da bo 

neželeno vedenje ponovil. Otrok se na kazen odzove psihološko: takoj se pojavi strah, tesnoba 

ali bolečina. Zelo hude oblike kaznovanja povzročijo celo zaostanek ali druge motnje v 

otrokovem razvoju. Večina otrok je že izkusila neprijetna čustva zaradi kaznovanja, zato 

predpostavljam, da razumejo stisko, ki jo ob tem doživlja Zaspanka, in do nje lahko razvijejo 

empatijo (Marjanovič Umek idr., 2009, 376). 

 

4. V slikanici je mogoče prepoznati, kako naj se književni junak socialno sprejemljivo spoprime 

s čustvom. 

Da, saj slikanica, kako književni liki sprejemajo, omilijo ali popravijo posledice lastnih dejanj 

(otroci in tudi odrasli). S pomočjo slikanice otrok spozna, da mu upoštevanje socialnih pravil 

omogoči vzdrževanje ali vzpostavljanje pozitivnega odnosa z okolico. Otrok lahko neprisiljeno 

deluje skladno s pravili, a mora razumeti, zakaj je njegovo vedenje pravilno in zakaj ne. Znati 

pa mora tudi predvideti, kakšne posledice in (čustveni) odziv bodo povzročila dejanja 

(Marjanovič Umek idr., 2009). 

 

 

5.1.4 Ida Mlakar: Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir (2006) 

 

Kratka vsebina 

Književna lika sta poosebljeni živali pujsa Bibi in Gusti. Književni čas v besedilu ni določen, a 

iz ilustracij lahko razberemo, da je dogajanje postavljeno v današnji čas. Dogajalni prostor je 

dom književnih likov. Nekdo ni opravil svoje dolžnosti, saj je plesal po hiši z umazanimi 

nogami. Bibi in Gusti drug drugega obtožita za nered. Vse je umazano in razmetano, samo 

lonček z marjeticami je še ostal na svojem mestu. Močno se spreta. Zaradi negativnih čustev, 

izraženih prek besed, marjetice ovenijo, lonček pa pade na tla in se razbije. Gusti začne sipati 

zemljo nazaj v lonček in tolažiti Bibi. Pravi ji, da si bodo marjetice opomogle, če jim bosta lepo 

prigovarjala. Počasi začneta hvaliti drug drugega, pospravita hišo in »porahljata« prepir. 
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Slika 5: Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir, ilustrirala Kristina Krhin 

 

Analiza 

1. V slikanici je jasno prikazano doživljanje ali izražanje vsaj enega čustva, ki ga otrok lahko 

prepozna ali ga zna poimenovati. 

Takoj na začetku zgodbe iz besedila in ilustracije izvemo, da je pujsa Bibi zelo jezna na 

prijatelja Gustija. Na drugi strani prevladuje Gusti, ki poje in pleše in je na splošno ves vesel in 

zadovoljen. Na naslednjih dveh straneh je Bibina jeza še večja, Gustijeva volja pa se slabša. V 

nadaljevanju sta jezna in nezadovoljna oba. Obkladata se z grdimi besedami (jeza). Prepir se 

vse bolj stopnjuje (pričakovanje) in na vrhuncu se Bibi ulijejo solze. Žalostna je, jezna in 

prizadeta. Prepir za hip zastane in nato izbruhne še siloviteje. Bibi je zdaj res besna, Gusti pa 

prestrašen (»Bibi je od jeze zacepetala, da se je stresla hišica, in Gusti je bil za vsak primer raje 

tiho.«). Od vsega hudega na tla pade lonček, Bibi je zato obupana in krivi Gustija (»No, vidiš, 

pa so šle moje marjetice!«). Gusti postane zaskrbljen in doživlja krivdo (»V grlu je začutil debel 

cmok.«). Gusti sočustvuje z Bibi in jo začne tolažiti s prijaznimi besedami (ljubezen, 

naklonjenost). Zaradi prepira in razbitega lončka sta oba zaskrbljena, doživljata krivdo in malce 

ju je sram (»Malo zaskrbljena in s težkim srcem sta pogledovala drug drugega«). Marjetice si 

opomorejo ter preplavita ju olajšanje in veselje. Prepir je »porahljan«, hišica pospravljena, 

pujska pa srečna in zadovoljna. Besedni opis in likovni prikaz čustev v slikanici sta nezahtevna 

ter se lepo potrjujeta in dopolnjujeta. Predšolski otrok lahko prepozna in poimenuje večino 

čustev, prikazanih v slikanici, saj je razvojno to že sposoben storiti (Nikolajeva, 2013, Smrtnik 

Vituli ć, 2007). 
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2. Slikanica je ilustrirana in/ali napisana tako, da se otrok lahko identificira s književnimi 

osebami. 

Besedilo v slikanici je krajše in preprosto. Pisano je v tretji osebi in nagovarja z glasom 

odraslega pripovedovalca. Ilustracije besedilo potrjujejo in dopolnjujejo. Bralec dogajanje 

stalno opazuje z lastnega zornega kota kot zunanji opazovalec. Glede na navedene značilnosti 

slikanice in skladno z razvojem predšolskih otrok je slikanica zanje primerna in jim omogoča 

identifikacijo s književnima osebama (Marjanovič Umek idr., 2009; Nikolajeva, 2003). 

 

3. V slikanici je prikazano čustvo kot subjektivni odziv književnega junaka na zanj pomembno 

dogajanje, ki otroku omogoča razvoj empatije do njega. 

S konfliktnimi situacijami se otroci vsakodnevno srečujejo. Konflikte spremljajo različna 

čustvena stanja (krivda, jeza, žalost, sram idr.), s katerimi se srečata tudi junaka slikanice. 

Zaradi veliko izkušenj s konfliktnimi situacijami lahko predšolski otroci razvijejo empatijo do 

Bibi ali Gustija. Otroci, ki imajo čustveno pismenost in teorijo uma na višjem nivoju lahko 

razvijejo empatijo do obeh junakov hkrati (Marjanovič Umek idr. 2009; Nikolajeva, 2013). 

 

4. V slikanici je mogoče prepoznati, kako naj se književni junak socialno sprejemljivo spoprime 

s čustvom. 

Da, saj slikanica prikazuje neprimeren in primeren način reševanja konfliktne situacije. 

Književni lik Gusti je najprej kršil konvencionalno pravilo (ni obrisal blatnih nog pred vstopom 

v hišo) in nato moralno pravilo (nedolžnost, izmikanje odgovornosti, laž). Ko je otrok sposoben 

priznati, da ni ravnal ustrezno, lahko začne reševati problem (tj. umiriti konfliktno situacijo in 

popraviti druge posledice svojih dejanj). S pomočjo slikanice otrok spozna, da mu upoštevanje 

socialnih pravil omogoči vzdrževanje ali vzpostavljanje soglasja z okolico. Otrok lahko 

neprisiljeno deluje skladno s pravili, a mora razumeti, zakaj je njegovo vedenje pravilno in 

zakaj ne. Znati pa mora tudi predvideti, kakšne posledice in odziv bodo povzročila njegova 

lastna dejanja v okolici (Marjanovič Umek idr., 2009). 

 

 

5.1.5 Ida Mlakar: Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost (2004) 

 

Kratka vsebina 

Glavna književna lika sta poosebljeni živali pujsa Bibi in Gusti. Dogajalni prostor je njun dom, 

književni čas v besedilu ni določen, iz ilustracij pa razberemo, da se zgodba odvija v sedanjosti. 
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Gusti sluti, da nekaj ni v redu, saj je Bibi že petič kihnila. Pove mu, da ji gre ta dan vse narobe. 

Prepričana je, da je kriva žalost, saj ji je pri srcu hladno. Gusti jo vpraša, ali jo boli, in Bibi 

prikima. Zaskrbi ga, saj če negativna čustva oz. žalost pestuješ, ta ne gredo stran. Gusti najde 

rešitev: v steklenički pripravi milnico in Bibi naroči, da naj odpre okno. V milnico vtakne 

regratovo stebelce in reče Bibi, da naj močno piha. Napiha ogromen milni mehurček, ki poleti 

skozi okno. Gusti ugotovi, da je to res velika žalost. Milni mehurček z žalostno Bibi se 

oddaljuje in oddaljuje. Postaja vedno manjši, dokler ne poči, in žalosti ni več. 

 

 
Slika 6: Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost, ilustrirala Kristina Krhin 

 

Analiza 

1. V slikanici je jasno prikazano doživljanje ali izražanje vsaj enega čustva, ki ga otrok lahko 

prepozna ali ga zna poimenovati. 

Gusti je zaskrbljen (»Kadar kihneš petič, me zaskrbi, da je nekaj narobe.«). Bibi ima na veliki 

sliki ril ček naslonjen na mizo in je videti kot »kupček nesreče«. Zelo je žalostna. Tega dne ji 

gre vse narobe (»Nabere se. To pa je gotovo žalost.«). Bibi je nesrečna: otožno gleda, vse je 

temno in zebe jo v srce. Gusti z njo sočustvuje in ji skuša pomagati (empatija). Nenadoma je 

postal vesel, saj se je domislil rešitve (»… Gustiju se je zazibalo srce …«). Na dvostranski sliki 

je Gusti srečen, Bibi pa nekoliko presenečena. Bibi je začudeno poslušala Gustijeva navodila in 

negotovo pihnila v slamico. Gusti je bil vznemirjen od pričakovanja, ali ji bo uspelo pregnati 

žalost (»Še, Bibi, še,« se je razvnemal Gusti.). Bibi je bila presenečena nad velikostjo mehurčka 

(»… res velika žalost …«). Držeč se za roke, skupaj opazujeta oddaljevanje žalosti, jesta 

piškotke v obliki srca in se poljubita (čustvi ljubezen in zadovoljstvo pa tudi doživljanje 

pripadnosti in varnosti). Besedni opis in likovni prikaz čustev v slikanici sta nezahtevna in 

omogočata predšolskemu otroku, da večino čustev prepozna in jih tudi poimenuje, kar v tem 

obdobju že zmore (Marjanovič Umek idr., 2009; Nikolajeva, 2013; Smrtnik Vitulić, 2007). 
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2. Slikanica je ilustrirana in/ali napisana tako, da se otrok lahko identificira s književnimi 

osebami. 

Besedilo v slikanici je krajše in nezahtevno. Pisano je v tretji osebi in nagovarja z glasom 

odraslega pripovedovalca. Ilustracije besedilo potrjujejo in dopolnjujejo. Bralec dogajanje 

stalno opazuje z lastnega zornega kota kot zunanji opazovalec. Glede na navedene značilnosti 

slikanice in skladno z razvojem predšolskih otrok je slikanica zanje primerna in jim omogoča 

identifikacijo s književnima osebama (Marjanovič Umek idr., 2009; Nikolajeva, 2003). 

 

3. V slikanici je prikazano čustvo kot subjektivni odziv književnega junaka na zanj pomembno 

dogajanje, ki otroku omogoča razvoj empatije do njega. 

Vsak je kdaj nesrečen in zelo žalosten, zato je žalost tudi otrokom dobro znano čustvo. 

Pomembno je, da takrat vedo, da niso sami, da je nekomu mar zanje in da je rešitev blizu. Ker 

so žalost in tudi druga čustva prikazana v slikanici že izkusili, predšolski otroci lahko razvijejo 

empatijo do žalostne Bibi. Otroci, ki imajo čustveno pismenost in teorijo uma dovolj razviti, 

dobro razumejo tudi (so)čustvovanje in razmišljanje Gustija (Marjanovič Umek idr., 2009; 

Nikolajeva, 2013). 

 

4. V slikanici je mogoče prepoznati, kako naj se književni junak socialno sprejemljivo spoprime 

s čustvom. 

Da, saj slikanica prikazuje, kako sočutno in strpno pomagati prijatelju, ki se je znašel v težavah. 

Književni lik Gusti izkazuje empatijo do Bibi: opazi, da je žalostna, zanjo ga skrbi, skuša 

pomagati. To pomeni, da je otrok že sposoben razumeti čustva drugih. Identifikacija s prizadeto 

osebo tudi pri njem neprijetne občutke, kar ga (dodatno) spodbudi k pomoči prijatelju 

(Marjanovič Umek idr., 2009; Nikolajeva, 2013). 

 

 

5.1.6 Anja Štefan: Bobek in barčica (2005)  

 

Kratka vsebina 

Glavni književni lik je deček Bobek, ki ga spremljajo stranski književni liki, poosebljene živali: 

miš, žaba, zajec, lisica in medved. Književni čas ni določen, književni prostor je jezero, ob 

katerem se Bobek zelo rad igra. V simbolni igri je deček najraje kapitan. Nekoč do njega 

pripluje majhen čoln. Deček sede vanj, da bi se odpeljal po jezeru. Takrat zasliši droben glas 

miši, ki se želi peljati z njim. Kapitan jo vpraša, kaj zna, in ona mu odgovori, da bo veslala, ko 
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bo utrujen, in jo je vzel s seboj. Še drugi prijatelji ga prosijo za vožnjo. Vsakega najprej vpraša, 

kaj zna, in ga nato vzame na krov: žaba kaže pot, zajec posluša in voha, lisica poje. Čoln 

simbolno predstavlja majhno skupnost, v kateri je vsak koristen, saj vsak nekaj zna. Nazadnje 

se oglasi še medved. Glavni junak se ustraši in medvedu pove, da je prevelik. Medved ne 

posluša in kar skoči v čoln. Ta se v hipu prevre in potone. Vsi se rešijo na breg. Medved, ki ve, 

da je odgovoren za potop, nesrečen obstane v blatu. Vsi so jezni nanj, ker je pokvaril izlet in 

uničil Bobkov čoln. Medved začne reševati čoln, prijatelji pa mu pomagajo. S skupnimi močmi 

ga pripravijo za novo vožnjo. Vsi se zgnetejo vanj, medved pa ostane sam na bregu. Žaba vidi, 

da je medvedu hudo, zato se vrnejo. Skupaj najdejo rešitev: stešejo tako veliko barko, da se 

lahko prav vsi peljejo z njo, tudi medved. 

 

 
Slika 7: Bobek in barčica, ilustrirala Polona Lovšin 

 

Analiza 

1. V slikanici je jasno prikazano doživljanje ali izražanje vsaj enega čustva, ki ga otrok lahko 

prepozna ali ga zna poimenovati. 

Bobek je radoveden in igriv deček. Nekega dne presenečen zagleda bližajoči se čoln, ki mu 

omogoči uresničitev želje, da bi se peljal po jezeru. Vesel sede vanj. Ko različne živali 

nagovarjajo Bobka, da naj jih vzame s seboj, iz besedila in ilustracij razberemo njegova različna 

razpoloženja: zadovoljstvo, presenečenje, zaskrbljenost, strah. Medved upajoč vpraša, ali gre 

lahko z njimi. Bobek ne dovoli (zavračanje), saj se boji, ker je medved prevelik. Medved ne 

uboga (samovoljnost), nehote uniči čoln in pokvari izlet. S tem pokvari tudi dobro voljo 

(zadovoljstvo) potnikov. Živali in Bobek se panično rešijo na breg. Vsi so nesrečni, ker so ostali 

brez izleta in čolna, in vsi so jezni na medveda. Medved je doživljal krivdo, zadrego (sram) in 

se je sam nase jezil (»Ni čolnička,« je rekel nazadnje in je vedel, da je kriv.). Nato je popravil 
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škodo in vsi razen njega so se veseli odpravili na pot. Žabica vidi žalostnega, samega medveda, 

sočustvuje z njim in opozori druge (»Ubogi medved.« in »Saj ni sam kriv, da je prevelik.«). 

Vrnejo se k medvedu in zamišljeno tiho sedijo na bregu. Lisica najde rešitev. Veseli in polni 

pričakovanja stešejo novo barko. Z njo se vsi zadovoljno, razigrano in veselo popeljejo po 

jezeru. Besedni in likovni prikaz sta nekoliko obsežnejša, a vseeno jasna in preprosta. Glede na 

razvojne značilnosti otrok v zgodnjem otroštvu nezahtevnost zgodbe in jasnost prikaza čustev 

omogočata, da predšolski otrok večino čustev prepozna in jih tudi poimenuje (Marjanovič 

Umek idr., 2009; Smrtnik Vitulić, 2007). 

 

2. Slikanica je ilustrirana in/ali napisana tako, da se otrok lahko identificira s književnimi 

osebami. 

Besedilo v slikanici je nezahtevno, a nekoliko daljše. Pisano je v tretji osebi in nagovarja z 

glasom odraslega pripovedovalca. Ilustracije so obsežne, a jasne. Vse (razen zadnje) obsegajo 

po dve strani hkrati. Kljub temu ilustracije niso prenapolnjene z detajli, saj so junaki in 

dogajanje naslikani v velikem formatu. Zorni kot bralca gledalca se ohranja skozi celotno 

slikanico. Zaradi večjega števila likov je slikanica za otroke prve starostne skupine nekoliko 

prezahtevna. Njihovo sposobnost vživljanja je še precej omejena zaradi egocentričnosti. Otroci 

druge starostne skupine (in nekateri triletniki), ki so že napredovali v sposobnosti razumevanja 

čustev in misli drugih, pa pri identifikaciji ne bi imeli večjih težav (Marjanovič Umek idr. 2009; 

Nikolajeva, 2013). 

 

3. V slikanici je prikazano čustvo kot subjektivni odziv književnega junaka na zanj pomembno 

dogajanje, ki otroku omogoča razvoj empatije do njega. 

Otroci imajo veliko želja. Ko se želja izpolni, npr. dobijo igračo, to pogosto hočejo imeti le 

zase. Sčasoma ugotovijo, da to ni zabavno, in uporabo dovolijo tudi prijateljem. Predšolski 

otroci s podobno izkušnjo bodo najverjetneje razvili empatijo do Bobka. Nekateri otroci imajo 

izkušnje z neprijetnimi čustvi zaradi zavračanja, prepovedjo igranja ali celo z nenamernim 

uničenjem tuje igrače. Ti bodo razvili empatijo do medveda, saj medved v tej zgodbi 

predstavlja poraženca oziroma šibkejšega (Nikolajeva, 2013). 

 

4. V slikanici je mogoče prepoznati, kako naj se književni junak socialno sprejemljivo spoprime 

s čustvom. 

Da, saj slikanica prikazuje, kako književne osebe skupaj razrešijo zaplet v zadovoljstvo in 

korist vseh udeležencev. Otrok s priznanjem krivde utrjuje svoj vrednostni sistem, saj ga 
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spremljajoči neprijeten občutek spodbudi, da se v prihodnje drži pravil. Ob pravljici otrok 

spozna, da upoštevanje pravil preprečuje neprijetne posledice neustreznih dejanj (Marjanovič 

Umek idr., 2009; Smrtnik Vitulić, 2007).  

 

 

 

5.2 SLIKANICE TUJIH AVTORJEV 
 

5.2.1 Kathryn Cave: Drugačen (2001) 

 

Kratka vsebina 

Književni prostor je osamljen vetrovni grič. Tam, v nedoločenem času, živi glavni književni lik, 

imenovan Drugačen. Ta je poosebljeno bitje, ki predstavlja otroka. Zelo je osamljen, saj ga 

zaradi njegove »drugačnosti« okolje ne sprejme. Želi si prijateljstva z drugimi otroki, a 

vsakokrat ga zavrnejo (»Veš, kaj. Nisi tak kot mi. Drugačen si. Ne spadaš med nas.«). Osamljen 

gre domov. Nekoč ga obišče »čudna stvar«. To je pomemben stranski književni lik, poosebljeno 

bitje, imenovano Čudni, ki prav tako predstavlja otroka. Drugačen meni, da se je zmotil, saj je 

drugačen na drugačen način kot on, zato naj gre drugam. Čudni gost žalosten odide. Drugačen 

sprevidi, da je Čudni res takšen kot on: drugačen in zato osamljen. Pokliče ga nazaj in kljub 

različnosti postaneta najboljša prijatelja. Nekega dne se na vratih pojavi deček, ki je še bolj 

čuden od njiju. Zdaj že vesta, da je prav takšen kot onadva, in postanejo prijatelji. 

 

 
Slika 8: Drugačen, ilustriral Chris Riddell 
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Analiza 

1. V slikanici je jasno prikazano doživljanje ali izražanje vsaj enega čustva, ki ga otrok lahko 

prepozna ali ga zna poimenovati. 

Prvi prizor v slikanici z dopolnjujočim besedilom prikaže neskončno osamljenost Drugačnega 

(»Na vetrovnem griču je čisto sam, brez vsakih prijateljev živel Drugačen.«). Kljub vsemu 

trudu in prijaznosti so ga le zavračali (»Drugačen si. Ne spadaš med nas.«). Ilustracija prikazuje 

nezadovoljstvo in jezo drugih, ker je hotel biti z njimi, in njegovo žalost, ko je osamljen odhajal 

domov. Nekaj je potrkalo na vrata in presenečen je odprl. Zagledal je veselo čudno stvar. 

Drugačen jo je gledal z nezaupanjem, malce jezno in ji rekel, da naj gre, saj ni taka kot on 

(zavračanje). Čudni je postal žalosten. Drugačen je končno ugotovil, da je Čudni res ravno tak 

kot on, drugačen. Sprejel ga je (»Nisi tak kot jaz, ampak to me ne moti.«). Postala sta prijatelja: 

vesela, razigrana, radovedna, zadovoljna, ljubljena. Na koncu ju obišče deček, še bolj čuden, 

kot sta sama. Sprejela sta ga kot prijatelja. Večina čustev v besedilu ni jasno zapisana, a ga 

natančne ilustracije zelo dobro dopolnjujejo, zato bodo otroci največ čustev prepoznali iz 

ilustracij. Glede na razvojne značilnosti otrok v zgodnjem otroštvu bodo prepoznali le čustva, ki 

so preprosteje prikazana (Marjanovič Umek idr., 2009; Smrtnik Vitulić, 2007). 

 

2. Slikanica je ilustrirana in/ali napisana tako, da se otrok lahko identificira s književnimi 

osebami. 

Besedilo v slikanici je kratko in jasno. Bralca nagovarja glas odraslega pripovedovalca. 

Ilustracije imajo veliko podrobnosti in z izrazi na obrazih ter barvami zelo dobro predstavijo 

čustva Drugačnega in drugih oseb v slikanici. Bralec gledalec opazuje dogajanje s kota 

zunanjega opazovalca; le enkrat zavzame perspektivo Drugačnega. Slikanica je vizualno in 

verbalno preprosta, a vseeno nekoliko prezahtevna za otroke prve starostne skupine. 

Primernejša je za otroke druge starostne skupine, ki imajo več izkušenj, so bolj čustveno 

pismeni in manj egocentrični ter se zato lažje identifikacijo s književnimi osebami, predvsem z 

Drugačnim (Marjanovič Umek idr., 2009; Nikolajeva, 2013). 

 

3. V slikanici je prikazano čustvo kot subjektivni odziv književnega junaka na zanj pomembno 

dogajanje, ki otroku omogoča razvoj empatije do njega. 

Nekatere otroke že v zgodnjem otroštvu zaznamuje drugačnost. Spoprijemajo se z zavračanjem, 

nesprejetostjo, žalitvami, norčevanjem, s strahom, z začudenimi pogledi in drugimi 

neprimernimi odzivi »nedrugačnih«. Otrokom, ki imajo dovolj (pozitivnih) izkušenj z 

drugačnostjo (svojo ali prijateljevo), bo slikanica gotovo omogočila razvoj empatije do 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                 Mojca Miko Zorman, diplomsko delo 

 

45 
 

glavnega junaka (in njegovega prijatelja). Seveda morajo biti otroci že sposobni prepoznavanja 

čustev in zavzemanja perspektive drugih (Marjanovič Umek idr., 2009; Nikolajeva, 2013).  

 

4. V slikanici je mogoče prepoznati, kako naj se književni junak socialno sprejemljivo spoprime 

s čustvom. 

Da, saj slikanica prikazuje, kako na ustrezen način sprejeti drugačnost sebe in drugih. Na 

drugačnost se otroci v zgodnjem otroštvu različno odzivajo. Nekateri se odzovejo z ignoranco, 

izogibanjem ali z nasilnostjo. Drugačen se tako znajde v še večji stiski in osami. Otroci, ki so 

sociabilni, se odzovejo s prosocialnim vedenjem in mu želijo pomagati. Slikanica otroka 

socializira s prikazom pozitivnega sprejemanja drugačnosti. Ko sprejmemo, da smo vsi na neki 

način drugačni in se znebimo strahu pred neznanim, smo sposobni drugačnega spoznati in se z 

njim celo spoprijateljiti (Marjanovič Umek idr., 2009).  

 

 

5.2.2 Christof Lehmann: Mala Sončna Žarkica in zajčja družina (2012) 

 

Kratka vsebina 

Glavna književna lika sta Mala Sončna Žarkica (sončni žarek, deklica angel) in poosebljena 

žival, zajček Oblaček (otrok). V zgodbi nastopajo tudi stranski književni liki: člani družine 

Male Sončne Žarkice (mama Sončica, oče Mesec ter njeni bratje in sestre, ki so vsi mali sončni 

žarki) in člani Oblačkove družine (mama Zajčica, oče Zajec, zajec Albert in sestrica). Zgodba 

se odvija na nebu (v nebesih), kjer je doma Mala Sončna Žarkica, in v gozdu, v katerem je 

doma Oblaček. Glavna književna lika sta prijatelja in se skupaj igrata. Zajčja družina živi zelo 

srečno, dokler oče Zajec med iskanjem hrane ne umre v lisičjih krempljih. V zajčjih nebesih ga 

obišče Mala Sončna Žarkica. Tam je zadovoljen, le včasih postane žalosten, ker vidi, kako ga 

Oblaček in Zajčica pogrešata. Oče želi Oblačka potolažiti in Malo Sončno Žarkico prosi, da naj 

mu pove, da je z njim vse v redu in da ga bo imel vedno rad. Oblaček je kljub besedam še 

vedno žalosten, saj očeta zelo pogreša. Izguba ljubljene osebe ne povzroči le hudega čustvenega 

stresa, ampak tudi finančni stres, kar lahko družini povzroči eksistenčne težave. Poleg velike 

žalosti mamo Zajčico bremeni še skrb za preživetje družine. Ob izgubi očeta oz. moža Oblaček 

in Zajčica nista ostala popolnoma sama, saj so jima pomagali prijatelji (družina Male sončne 

žarkice) in sosed Albert. Življenje otroka in matere teče naprej: Zajčica, Oblaček in Albert 

sčasoma postanejo nova družina. Oblaček dobi tudi sestrico, ki jo z Malo Sončno Žarkico uči 

novih stvari. Čeprav je Albert dobro nadomestil očeta, otrok še vedno ljubeče misli nanj. 
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Največkrat ga vidi v prijetnih sanjah, ko ga boža po dolgih ušesih. Oče jih zadovoljno gleda iz 

nebes, saj ju ima še vedno rad in je vesel, da nista obupala. 

 

 
Slika 9: Mala Sončna Žarkica in zajčja družina, ilustrirala Maja Čuk 

 

Analiza 

1. V slikanici je jasno prikazano doživljanje ali izražanje vsaj enega čustva, ki ga otrok lahko 

prepozna ali ga zna poimenovati. 

Mala Sončna Žarkica (deklica angel) ima rada vse živali. Najraje ima prijatelja zajčka Oblačka, 

ki je srečno živel z družino. Prijatelja sta bila razigrana in vesela. Oče zajec in mama zajklja sta 

dobro skrbela za družino. Iz besedila in ilustracije razberemo, da so se zelo bali lisice (zla 

slutnja). Strah se je uresničil, saj je lisica ubila očeta zajca. Nad družino se je zgrnila žalost. 

Sreče, veselja ni bilo več. Nastala je praznina, saj očeta vsi zelo pogrešajo. Oče zajec je v 

nebesih srečen, a včasih žalosten, ker vidi, kako nesrečna je njegova družina na Zemlji. Mali 

Sončni Žarkici naroči, da naj družini pove, da jo ima zelo rad (ljubezen). Oblačka to ni 

potolažilo. Mala Sončna Žarkica je z družino pomagala zelo zaskrbljeni mami zajklji in njeni 

družini (sočutje, nesebičnost, varnost). Spomladi je življenje postalo lepše: mama zajklja se je 

zaljubila v Alberta in tudi Oblačku je bilo z njim zelo lepo (radost). Oblaček je dobil sestrico, 

ki jo je imel zelo rad. Nič več se ni počutil tako majhnega (ranljivost, samozaupanje). Z očetom 

je bil v lepih sanjah. Življenje je spet dobilo smisel in spet so bili srečna družina. Po raziskavah 

imajo otroci v zgodnjem otroštvu težave pri prepoznavanju izrazov žalosti, strahu in jeze 

(Smrtnik Vitulić, 2007, 42). V tej sodobni pravljici v slikaniški obliki so prikazi čustev tako 

preprosti, da pri prepoznavanju žalosti in drugih temeljnih čustev ne bi imeli težav (Nikolajeva, 

2003). 
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2. Slikanica je ilustrirana in/ali napisana tako, da se otrok lahko identificira s književnimi 

osebami. 

Besedilo v slikanici je na vsaki strani zelo kratko in jasno. Ilustracije so zelo preproste in s 

preprostimi prizori življenja. Poleg besedila nas na žalostno temo zgodbe opominja izbira barv: 

razni odtenki sive, rjave, bela in črna. Ilustracije močno poudarjajo najpogostejša čustva, ki 

spremljajo izgubo. Zgodbo pripoveduje sočuten glas odraslega pripovedovalca. Slikanica je 

primerna za predšolske otroke, ki se lahko identificirajo s književnimi osebami, zlasti če so že 

utrpeli izgubo bližnjega (Nikolajeva, 2003). 

 

3. V slikanici je prikazano čustvo kot subjektivni odziv književnega junaka na zanj pomembno 

dogajanje, ki otroku omogoča razvoj empatije do njega. 

Tudi predšolski otroci se morajo včasih spoprijeti z izgubo bližnjega. Prebolevanje je zapleten 

in dolg proces, ki zahteva veliko mero razumevanja in pomoči okolja. Otrok z izkušnjo izgube 

je gotovo sposoben razviti empatijo do zajčka Oblačka in mame zajklje (Nikolajeva, 2013). 

 

4. V slikanici je mogoče prepoznati, kako naj se književni junak socialno sprejemljivo spoprime 

s čustvom. 

Da, saj slikanica prikazuje, kako se spopasti z izgubo in ponovno najti smisel življenja. Zgodba 

otroku in staršem prikaže osnovni potek procesa žalovanja. Najprej nastopi neskončna žalost 

zaradi izgube, ki jo spremljata močna čustvena bolečina in praznina. Sledi počasno okrevanje, 

saj se življenje ne ustavi: opraviti je treba obveznosti, skrbeti za družino itn. Za okrevanje je 

zelo pomembno, da si žalujoči dovoli, da lahko ponovno ljubi, je vesel, srečen. Žalost poveže 

človeka z njegovim vrednostnim sistemom, saj mu pomaga dojeti, kako pomembna je bila zanj 

izgubljena oseba, in mu omogoči okrevanje (Milivojević, 2008, 661). 

 

 

5.2.3 Sam MacBratney: A veš, koliko te imam rad (1996) 

 

Kratka vsebina 

Glavni književni lik je poosebljena žival, majhen zajec Rjavček, ki predstavlja otroka. Stranski 

književni lik je druga poosebljena žival, velik zajec Rjavec, ki predstavlja očeta. Književni 

prostor je naravno okolje zajcev, ki simbolizira dom. Književni čas je večer. Očeta in otroka 

spremljamo ob večernem ritualu, saj se Rjavček odpravlja spat. Ravno tako kot malčki tudi 

Rjavček očeta drži za uhlje. Otrok s tem vso pozornost očeta usmeri nase in se počuti varnega. 
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Da se prepriča, če ga oče posluša, mu reče: »A veš, koliko te imam rad?« Oče mu odvrne, da ne 

ve. Igraje tekmujeta, kdo ima koga rajši. Nazadnje Rjavček reče, da ima Rjavca rad prav do 

Lune in sladko zaspi. Oče malčka položi v posteljo, ga poljubi za lahko noč in zašepeta, da ga 

ima rad do Lune in nazaj. 

 

 
Slika 10: A veš, koliko te imam rad, ilustrirala Anita Jeram 

 

Analiza 

1. V slikanici je jasno prikazano doživljanje ali izražanje vsaj enega čustva, ki ga otrok lahko 

prepozna ali ga zna poimenovati. 

Zgodba je napisana v ritmičnem dialogu med zajčkom Rjavčkom in zajcem Rjavcem. Že iz 

prve ilustracije in prvega vprašanja razberemo brezpogojno ljubezen med obema junakoma. V 

celotni slikanici prepoznamo stopnjevanje in (pozitivno) tekmovanje, kdo ima koga rajši. Smo v 

nenehnem pričakovanju. Iz ilustracij vidimo, kako si ljubezen izkazujeta: stegujeta se v višino, 

skačeta, skakljata okrog, se crkljata … Ljubezen jasno razberemo tudi iz besedila, npr.: »Rad te 

imam toliko, kolikor visoko dosežem.« Iz gibanja junakov in uporabljenih svetlih barv 

razberemo veselje in pozitivno naravnanost zgodbe. Besedilni in slikovni del sta preprosta in 

jasna; predšolski otrok lahko prepozna in poimenuje najmanj temeljno čustvo veselje in 

celovitejše čustvo ljubezen. Predšolski otrok lahko prepozna in poimenuje večino čustev, 

prikazanih v slikanici, saj je razvojno to že sposoben storiti (Nikolajeva, 2013, Smrtnik Vitulić, 

2007). 

 

2. Slikanica je ilustrirana in/ali napisana tako, da se otrok lahko identificira s književnimi 

osebami. 

Otrok se lahko identificira z zajčkom Rjavčkom. Je majhen, razigran, radoveden kot otroci. V 

velikem zajcu Rjavcu lahko prepozna svojo ljubljeno odraslo osebo: mamo, očeta ali drugo 
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osebo, ki jo ima zelo rad ter mu daje občutek varnosti in ljubezni. Slikanica je zaradi svoje 

preprostosti in ritma primerna že za otroke prve starostne skupine. Glede na navedene 

značilnosti slikanice in skladno z razvojem predšolskih otrok je slikanica zanje primerna in jim 

omogoča identifikacijo s književnima osebama (Marjanovič Umek idr., 2009; Nikolajeva, 

2003). 

 

3. V slikanici je prikazano čustvo kot subjektivni odziv književnega junaka na zanj pomembno 

dogajanje, ki otroku omogoča razvoj empatije do njega. 

Na začetku izvemo, da gre mali zajček spat. Ob tem sedi na velikem zajcu in ga drži za ušesa. 

Večerni ritual je za majhnega otroka zelo pomemben, saj mu daje občutek varnosti, pripadnosti 

in ljubezni. Oseba, ki otroka daje spat, je v tistem trenutku samo njegova. Otrok ima zase vso 

njeno pozornost (to si zagotovi tudi z držanjem za ušesa) in ljubezen. Zajček je pred spanjem 

zelo igriv in tudi majhen otrok hoče takrat porabiti še zadnji presežek energije tistega dne: 

skače, je razposajen in končno mirno zaspi v varnem, ljubečem objemu odraslega. Rjavček je 

otrok in predšolski otrok z enako izkušnjo se vanj popolnoma vživi in do njega razvije empatijo 

(Nikolajeva, 2013). 

 

4. V slikanici je mogoče prepoznati, kako naj se književni junak socialno sprejemljivo spoprime 

s čustvom. 

Da, saj slikanica prikazuje, na kak način in s katerimi besedami si književna lika izkazujeta 

ljubezen. Starši morajo otroku zagotoviti potrebo po varnosti in ljubezni. Pomemben delež pri 

tem imajo vsakodnevni rituali pred spanjem. Otrok se takrat umiri, saj ve, da je ljubljen, in 

mirno zaspi. Otrok brez zadovoljenih osnovnih potreb pogosto doživlja in izraža neprijetna 

čustva (npr. je prestrašen, jezen), lahko ima težave s spanjem in se lahko odziva drugače kot 

njegovi vrstniki (Marjanovič Umek idr., 2009). 

 

 

5.2.4 Maurice Sendak: Tja, kjer so zverine doma (2013) 

 

Kratka vsebina 

Glavna književna oseba je deček Maks. Zvečer se, oblečen v volka, divje igra in razjezi mamo. 

Ker ji Maks odgovarja, mora »za kazen« brez večerje v posteljo. Še isto noč začne v njegovi 

sobi rasti velik (domišljijski) gozd, ki je glavni dogajalni prostor slikanice. Predstavlja prostor 

Maksove arhetipske preizkušnje. Stene postanejo širni svet, prihrumi ocean in Maks se s 
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čolnom odpelje daleč stran. Več kot leto pluje tja, kjer so doma zverine. Te mu sprva grozijo, a 

Maks jih ukroti: »Mir!«. Zverine se prestrašijo in ga imenujejo za največjega med zverinami. 

Postane kralj zverin in nastane velik rompompom. Maks se počasi umiri; tako pošlje zverine 

spat brez večerje, nato postane osamljen in bi šel rad tja, kjer je nekdo, ki ga ima najraje na 

svetu. Nekaj mu strašno zadiši in odpluje nazaj v noč svoje sobe, kjer ga čaka večerja.  

 

 
Slika 11: Tja, kjer so zverine doma, ilustriral Maurice Sendak 

 

 

Analiza 

1. V slikanici je jasno prikazano doživljanje ali izražanje vsaj enega čustva, ki ga otrok lahko 

prepozna ali ga zna poimenovati. 

Prva ilustracija prikazuje slabovoljnega Maksa, našemljenega v volka. Razgraja, kolikor se da, 

saj je zelo jezen na mamo. Ta mu da kazen in ga pošlje spat brez večerje. Maks, še bolj jezen in 

tudi precej užaljen, odide v svojo sobo. Tam je sam, »kuha mulo«, v njem se mešajo različna 

neprijetna čustva: jeza, žalost, strah, osamljenost. V vrelcu čustev (vznemirjenost) odpluje na 

osamljen otok – tja, kjer so doma zverine. Tako je bil jezen, da so se ga še zverine prestrašile, 

in postal je kralj zverin. Začel se je velik rompompom (vrhunec čustev). Maksu je slednjič 

dovolj, zverine pošlje spat brez večerje in si zaželi nazaj tja, kjer ga ima nekdo (mama) najraje 

na svetu (materinska ljubezen). Maks se je končno umiril in dobil večerjo. Zaradi zahtevnosti 

slikanice predšolski otroci najverjetneje prepoznajo le čustva, ki so v njej jasno opisana (npr. 

jeza), težje pa prepoznajo ali poimenujejo čustva, ki niso poudarjena z ilustracijami ali so le v 

podtekstu in v slikanici niso jasno opisana (npr. doživljanje vznemirjenosti), kar predpostavljam 

na osnovi razvojnih značilnosti otrok v zgodnjem otroštvu (Marjanovič Umek idr., 2009; 

Nikolajeva, 2013). 
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2. Slikanica je ilustrirana in/ali napisana tako, da se otrok lahko identificira s književnimi 

osebami. 

Besedilo je zelo kratko, a hkrati nejasno in predšolskim otrokom težko razumljivo. Dvostranske 

ilustracije kažejo silovitost Maksovih čustev, so natančne in zapolnijo celotne strani. Temne 

barve izražajo neprijetnost čustev, ki jih doživlja Maks. Pripoveduje odrasli pripovedovalec. 

Slikanica je primerna za predšolske otroke, ki se lahko identificirajo z Maksom, če so že 

dosegli ustrezno stopnjo v čustvenem in miselnem razvoju (Marjanovič Umek idr., 2009; 

Smrtnik Vitulić, 2007). Pravo oziroma popolno sporočilo slikanice lahko razume le čustveno 

pismen odrasli bralec (Nikolajeva, 2003). 

 

3. V slikanici je prikazano čustvo kot subjektivni odziv književnega junaka na zanj pomembno 

dogajanje, ki otroku omogoča razvoj empatije do njega. 

Po zelo napornem dnevu je tudi v otrocih lahko nakopičena velika napetost, ki jo ne znajo 

sprostiti drugače kot z »norenjem«. Utrujeni starši pogosto nimajo več dovolj energije (ali 

volje), da bi otroku pomagali sprostiti napetost na ustrezen način. Veliko predšolskih otrok ima 

enake izkušnje, da se starši (podobno kot pri Maksu) na njihovo neprimerno vedenje ne 

odzovejo ustrezno, zato lahko razvijejo empatijo do junaka. Razvoja empatije do matere 

mogoče še ne zmorejo (Marjanovič Umek idr., 2009; Nikolajeva, 2013). 

 

4. V slikanici je mogoče prepoznati, kako naj se književni junak socialno sprejemljivo spoprime 

s čustvom. 

Da, saj slikanica prikazuje, kako glavni junak razreši napetost, se umiri in zgladi odnos z 

mamo. Slikanica otroku sporoča, da se v življenju ni mogoče izogniti težavam, ampak se je 

treba z njimi spopasti in jih razrešiti (Bettelheim, 1999, 13). Da se otrok lahko z neprijetnim 

čustvom sprijazni, mora biti že sposoben razumeti vzroke za njegov pojav in imeti nadzor nad 

svojimi čustvi in jih tako uravnavati (Smrtnik Vitulić, 2007, 44–45).  

 

5.2.5 Deborah Underwood: The quiet book [Tiha knjiga] (2010) 
 

Kratka vsebina 

Književni liki so poosebljene živali, prikazane ob vsakdanjih dogodkih: med jutranjo telovadbo, 

risanjem, pred začetkom koncerta, v šoli idr. Književni čas in kraj sta ob vsakem prikazanem 

dogodku drugačna. Osrednja tema kratke sodobne pravljice v slikaniški obliki je čustveni 

premor, prikazan kot tišina. Tišina, ko vstaneš. Tišina, ko ti na tla pade marmelada. Tišina, ko 
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rišeš po steni. Tišina, ko se igraš skrivalnice. Tišina, ko zadnji čakaš, da te starši pridejo iskat v 

šolo. Tišina, ko plavaš pod vodo. Tišina, ko se prvič ostrižeš. Tišina, ko si nekaj zaželiš. Tišina 

prvega snega … in tišina spanca. 

 

 
Slika 12: The quiet book, ilustrirala Renata Liwska 

 

Analiza 

1. V slikanici je jasno prikazano doživljanje ali izražanje vsaj enega čustva, ki ga otrok lahko 

prepozna ali ga zna poimenovati. 

Čustva književnih likov analizirane slikanice lahko razberemo iz ilustracij in besedila: 

prestrašenost, zaskrbljenost, zadovoljstvo, zadrega, krivda, osamljenost, presenečenje, veselje, 

ljubezen, jeza. Predšolski otroci nekatera čustva lahko prepoznajo in poimenujejo, a le iz 

ilustracij, saj v besedilu niso jasno napisana. Prepoznati jih je mogoče iz konteksta, česar pa v 

zgodnjem razvojnem večinoma še niso sposobni (Marjanovič Umek idr., 2009; Nikolajeva, 

2013). 

 

2. Slikanica je ilustrirana in/ali napisana tako, da se otrok lahko identificira s književnimi 

osebami. 

Besedilo v slikanici je izjemno kratko in zahtevno. Ilustracije so preproste in predšolskim 

otrokom omogočajo identifikacijo s književnimi osebami. Za popolno razumevanje sporočila 

slikanice pa so potrebne utemeljitve izkušenega odraslega bralca (Nikolajeva, 2003).  

 

3. V slikanici je prikazano čustvo kot subjektivni odziv književnega junaka na zanj pomembno 

dogajanje, ki otroku omogoča razvoj empatije do njega. 

Tišina pri otrocih je posledica različnih čustvenih stanj: lahko so prestrašeni, osramočeni, 

doživljajo krivdo, so zaskrbljeni in podobno. Če je otrok že doživel izkušnjo, ki je prikazana na 
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posamezni ilustraciji v slikanici, lahko razvije empatijo do junaka, ki doživlja enako kot on, in 

sicer ob predpostavki, da je že dosegel stopnjo čustvenega in miselnega razvoja, ki empatijo 

omogoča (Marjanovič Umek idr., 2009; Nikolajeva, 2013).  

 

4. V slikanici je mogoče prepoznati, kako naj se književni junak socialno sprejemljivo spoprime 

s čustvom. 

Ne, saj slikanica prikazuje trenutno dogajanje brez ponujenih rešitev. Prikazani so le čustveni 

premori in otrok ne dobi informacije o tem, kaj bo sledilo. Po raziskavah otroci v drugi starostni 

skupini navedejo učinkovite strategije nadzora nad čustvi: sprememba izrazov na obrazu, 

zapuščanje situacije in ustvarjanje nove situacije (Smrtnik Vituli ć, 2007, 46). Ko čustva 

prepoznajo, uporabijo določeno strategijo nadzora, ki pa ni nujno socialno sprejemljiva. 

 

 

5.2.6 Max Velthuijs: Zaljubljeni žabec (2004) 

 

Kratka vsebina 

V kratki sodobni pravljici v nedoločenem književnem času nastopajo poosebljene živali: Žabec, 

ki je glavni književni lik, ter Pujs, Zajec in Račka, ki so stranski književni liki. Žabec se počuti 

tako, da se ne zna opredeliti, ali je žalosten ali vesel. Zasanjano hodi okrog, srce mu razbija in 

ne ve, kaj mu je. Pujs meni, da je prehlajen. Žabec obišče Zajca in mu potarna o svojih težavah. 

Zajec pogleda v knjigo in ugotovi, da je Žabec zaljubljen. Žabec je tako vesel, da skoči skozi 

vrata visoko v zrak naravnost pred Pujsa. Pujsu pove, da je zaljubljen v belo račko. Pujs pravi, 

da to ni mogoče, ker je žabec zelen, račka pa je bela. Žabcu je vseeno; Rački pošilja darila, a ji 

ne upa povedati, da jo ljubi. Začne trenirati skoke, da bi ga račka opazila. Račko skrbi za Žabca, 

saj so tako visoki skoki zelo nevarni. Ravno ob najvišjem skoku Žabec grdo pade. Račka mu 

priskoči na pomoč, ga odvede domov in zanj ljubeče skrbi. Žabec končno zbere pogum in ji 

pove, da jo ljubi. Od takrat se ljubita. Ljubezen ne pozna meja. 
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Slika 13: Zaljubljeni žabec, ilustriral Max Velthuijs 

 

Analiza 

1. V slikanici je jasno prikazano doživljanje ali izražanje vsaj enega čustva, ki ga otrok lahko 

prepozna ali ga zna poimenovati. 

V prvem prizoru vidimo zasanjanega žabca, ki ne ve, ali je žalosten ali vesel. Zaskrbljen je, saj 

ne ve, kaj mu je. Vznemirjeno čaka, da mu zajec razkrije, kaj pomenijo znaki. Izve, da je 

zaljubljen. Žabec je bil sprva presenečen, potem pa tako vesel, da je skočil do neba in točno 

pred prestrašenega pujsa. Pujs je bil radoveden, v koga je Žabec tako zaljubljen, in povedal mu 

je, da v belo gosko. Pujs ga je zavrnil (»To je nemogoče!«, »Ti si zelen, ona pa je bela.«). 

Žabec se ne zmeni za neodobravanje in rački napiše pismo. Vznemirjen ga je potisnil rački pod 

vrata. Bila je prijetno presenečena. Žabcu je bilo nerodno in ni zbral poguma, da bi ji izpovedal 

ljubezen. Račka je bila vesela daril, žabec pa vedno bolj žalosten, ker ji ni upal povedati, kaj 

čuti. Da bi ga opazila (pozornost), je začel skakati tako visoko kot nihče drug (pogum). Račka 

ga je zaskrbljeno opazovala. Grdo je padel in račka mu je pomagala in skrbela zanj. Rekla je, da 

se mora paziti, saj ga ima rada (ljubezen). In žabec je priznal, da ima rad njo. Besedilni in 

slikovni del se potrjujeta in dopolnjujeta v celotni zgodbi. Sta preprosta in jasna; predšolski 

otrok ju lahko prepozna in poimenuje. Glede na predhodni besedni opis in likovni prikaz čustev 

v slikanici, ki sta nezahtevna, predpostavljam, da predšolski otrok lahko prepozna najmanj 

čustva veselje, žalost, ljubezen, strah, sram idr. (Marjanovič Umek idr. 2009; Smrtnik Vitulić, 

2007). 

 

2. Slikanica je ilustrirana in/ali napisana tako, da se otrok lahko identificira s književnimi 

osebami. 

Besedilo v slikanici je preprosto in ni predolgo. Pisano je v tretji osebi in nagovarja z glasom 

odraslega pripovedovalca. Ilustracije besedilo potrjujejo in dopolnjujejo. So jasne, preproste in 
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niso preveč podrobne. Bralec dogajanje stalno opazuje z lastnega zornega kota kot zunanji 

opazovalec. Glede na navedene značilnosti slikanice in skladno z razvojem predšolskih otrok je 

slikanica primerna za predšolske otroke in jim omogoča identifikacijo s književnimi liki, zlasti 

z žabcem (Marjanovič Umek idr., 2009; Nikolajeva, 2003). 

 

3. V slikanici je prikazano čustvo kot subjektivni odziv književnega junaka na zanj pomembno 

dogajanje, ki otroku omogoča razvoj empatije do njega. 

Predšolski otroci so velikokrat »zaljubljeni«. Otroške ljubezni so drugačne in bistveno šibkejše 

kot ljubezni v odrasli dobi. Navadno so precej kratkotrajne (npr. do prvega prepira za igračo), 

lahko pa so zelo močne in trajajo daljše obdobje (Ringaraja.net, 2011). Če že vedo, kako je, če 

si »zaljubljen«, predšolski otroci lahko razvijejo empatijo do Žabca, z njim sočustvujejo in ga 

razumejo. 

 

4. V slikanici je mogoče prepoznati, kako naj se književni junak socialno sprejemljivo spoprime 

s čustvom. 

Da, saj slikanica prikazuje, kako preprosto priznanje reši na videz nerešljiv problem junaka. 

Književni lik je neprestano napet, saj se ne more »znebiti« neprijetnih čustev, ki ga 

vznemirjajo. Ker se boji zavrnitve in izgube prijateljstva, Rački ne zaupa, kaj čuti. Otrok izve, 

da se lahko hitro reši čustvenega bremena, če o njem spregovori, kar je pomembno razvijati že 

pri mlajših otrocih (Smrtnik Vitulić, 2007). 

 

 

5.3 REZULTATI ANALIZE 
 

Po opravljeni analizi slikanic sem ugotovila naslednje: 

 

1. Kako oz. na kak način slikanice omogočajo čustveno opismenjevanje predšolskih otrok? 

Slikanica otroke nagovarja v njihovem jeziku. Likovne podobe, zgodbe in metafore pritegnejo 

pozornost otrok in dovolijo odraslim vstop v njihov notranji svet (Sunderland, 2000). Besedne 

in likovne informacije jih spodbudijo k raziskovanju, razmišljanju in domišljiji. Otroci z 

vživljanjem v književne like na »mehak način« izkusijo situacije, ki so lahko v resničnem 

življenju zelo težka preizkušnja (Nikolajeva, 2013). Slikanica jim pomaga prepoznati 

(čustvene) probleme in ponudi rešitve zanje (Bettelheim, 1999). Ob tem je pomembno, da so 
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besedne in likovne informacije podane tako, da so prilagojene stopnji čustvenega in miselnega 

razvoja otrok (Nikolajeva, 2013). 

 

2. Katera tematika čustvenega opismenjevanja se največkrat pojavlja v analiziranih slikanicah? 

Glavna tematika vseh obravnavanih slikanic so bila predvsem temeljna čustva (veselje, žalost, 

jeza, strah), ki se pojavljajo zelo zgodaj v razvoju in so jih sposobni prepoznati že otroci v 

zgodnjem otroštvu. Razberemo jih iz tipičnih obraznih izrazov in jih lahko dobro prikažemo z 

ilustracijo (Smrtnik Vitulić, 2007; Nikolajeva, 2013). V analiziranih slikanicah razberemo tudi 

celovitejša čustva (ljubezen, sram, krivda, sočustvovanje idr.), saj v vseh nastopata najmanj dva 

književna lika, med katerima je vzpostavljen socialni odnos. Celovitejša čustva niso neposredno 

povezana z zunanjimi izrazi in jih težje vizualno prikažemo (Nikolajeva, 2013; Smrtnik Vitulić, 

2007).  

 

3. Ali izbrane slikanice zadostijo merilom, opredeljenim glede na spoznanja iz razvojne 

psihologije (npr. Marjanovič Umek idr., 2009; Smrtnik Vitulić, 2007) in književnosti (npr. 

Bettelheim, 1999; Nikolajeva, 2003)? 

− V slikanici je jasno prikazano doživljanje ali izražanje vsaj enega čustva, ki ga otrok lahko 

prepozna ali ga zna poimenovati. 

− Slikanica je ilustrirana in/ali napisana tako, da se otrok lahko identificira s književnimi 

osebami. 

− V slikanici je prikazano čustvo kot subjektivni odziv književnega junaka na zanj 

pomembno dogajanje, ki otroku omogoča razvoj empatije do njega. 

− V slikanici je mogoče prepoznati, kako naj se književni junak socialno sprejemljivo 

spoprime s čustvom. 

 

Iz analize slikanic je razvidno, da vse slikanice jasno prikazujejo doživljanje in izražanje vsaj 

enega čustva, ki ga predšolski otroci lahko prepoznajo in znajo poimenovati. Obrazni izrazi 

književnih junakov so verbalno in vizualno prikazani tako, da otroci iz njih lahko razberejo vsaj 

eno izmed temeljnih čustev (npr.: jeza, veselje, žalost). Otroci lahko iz nekaterih analiziranih 

slikanic razberejo tudi celovitejša čustva (npr.: ljubezen, sram, krivda), če je besedni ali likovni 

prikaz prilagojen njihovi razvojni stopnji (Nikolajeva, 2003, 2013). 
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Analizirane slikanice so ilustrirane in napisane tako, da se otroci lahko identificirajo s 

književnimi junaki. Identifikacija je mogoča, če so otroci že imeli podobno izkušnjo in so že 

dosegli dovolj visoko stopnjo čustvenega in miselnega razvoja (Marjanovič Umek idr., 2009, 

Nikolajeva, 2013).  

 

Književni junaki se na dogajanje odzivajo z dejanji ali s čustvi (jeza, žalost, ljubezen), da otroci 

do njih lahko razvijejo empatijo. Dogodki, v katerih nastopajo književni liki, so pogosti tudi v 

vsakodnevnem življenju otrok. Zaradi veliko izkušenj s takšnimi situacijami je razvoj empatije 

pričakovan, zlasti pri bolj sociabilnih otrocih (Marjanovič Umek in drugi, 2009). Otroci so 

zmožni empatije in teorije uma, ko presežejo egocentrizem (Smrtnik Vitulić, 2007, 56).  

 

Iz analiziranih slikanic lahko razberemo, kako naj se književni junak socialno sprejemljivo 

spoprime s čustvi z negativno (jeza, žalost, strah) ali s pozitivno valenco (veselje, sreča, 

ljubezen). V vseh slikanicah je prikazan najprej dogodek, ki povzroči sprožitev čustev in 

ustrezen način reševanja čustvenih problemov književnih likov. Rahlo drugačna je slikanica 

The quiet book (Underwood, 2010), ki jo lahko hkrati podobno in hkrati drugače interpretiramo. 

 

Iz podatkov analize lahko sklepamo, da slikanice zadostijo merilom, opredeljenim glede na 

spoznanja iz razvojne psihologije ter književnosti in so pomemben pripomoček za pogovor o 

čustvih ter za čustveno opismenjevanje otrok in tudi odraslih bralcev. 

 

 

6 SKLEPNE UGOTOVITVE  

 

Že v teoretičnem delu diplomskega dela sem opredelila, kako in zakaj je čustveno 

opismenjevanje najpomembnejši del človekovega življenja. Ugotovila sem, da je pogoj za 

uspešno čustveno opismenjevanje otrok dobro poznavanje poteka in mejnikov njihovega 

čustvenega in miselnega razvoja.  

 

Na podlagi analiz slikanic v empiričnem delu ugotavljam, da slikanice čustveno opismenjujejo 

z verbalno in vizualno podanimi informacijami, ki so prilagojene izkušnjam ter stopnji 

čustvenega in miselnega razvoja predšolskih otrok.  
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Izsledki analize so pokazali, da so izbrane slikanice lahko primerna motivacija za izboljšanje 

bralne in vizualne pismenosti pa tudi za napredek v otrokovem čustvenem in miselnem razvoju 

(Nikolajeva, 2013, 249). Vse analizirane slikanice prikazujejo doživljanje in izražanje vsaj 

enega čustva, ki ga predšolski otroci lahko prepoznajo in znajo poimenovati (npr.: jeza, veselje, 

žalost, ljubezen, skrb). Tematika slikanic je otrokom blizu, kar jim omogoča identificirajo s 

književnimi liki in do njih lahko razvijejo empatijo. Napisane in ilustrirane so tako, da iz njih 

lahko razberejo, s katerimi čustvenimi problemi se književni liki soočajo in kako jih socialno 

ustrezno razrešijo. 

 

Menim, da je starše in vzgojitelje smiselno spodbujati k vsakodnevni uporabi slikanic, saj so se 

pri analizi izkazale kot primerna besedna in nebesedna (likovna) motivacija za razumevanje 

čustev, razvoj empatije in drugih socialnih spretnosti, ki jih v življenju vsakodnevno 

potrebujemo. 
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