
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BRVAR ZUPANČIČ MAJA





UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Študijski program: Predšolska vzgoja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAVNAVA KOSOVELOVE POEZIJE V 

PREDŠOLSKEM OBDOBJU 
 

DIPLOMSKA NALOGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mentorica:                                                                         Kandidatka: 

dr. Milena Mileva Blažić                                 Maja Brvar Zupančič 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, april, 2016 





Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                Maja Brvar Zupančič; diplomsko delo 

- III - 

 

ZAHVALA 

 
Iskreno se zahvaljujem svoji mentorici, dr. Mileni Milevi Blažić, za vse nasvete in pomoč pri 

nastajanju diplomske naloge in zaključevanju študija. 

 

Prav tako hvala otrokom in sodelavcem iz vrtca, ki so mi pomagali pri izvedbi praktičnega 

dela raziskave. 

 

Hvala Mihu, ki mi je pomagal oblikovati diplomsko nalogo, in Mariji, ki mi jo je lektorirala. 

Hvala moji družini, ki me je podpirala, predvsem pa hvala mojemu možu Martinu, ki me je 

spodbujal pri moji odločitvi za študij ter mi ves čas stal ob strani. 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                            Maja Brvar Zupančič; diplomsko delo 

- IV - 

 

POVZETEK 

Glede na izkušnje, da v vrtcih redkokdaj otrokom beremo Kosovelove otroške pesmi, smo se 

odločili raziskati, kako se otroci nanje odzivajo. V ta namen smo skupini dvajsetih otrok v 

vrtcu prebrali petnajst pesmi iz pesniške zbirke Medvedki sladkosnedki. Otroci so bili stari 4,5 

– 6 let in večina med njimi Kosovelovih otroških pesmi prej ni poznala. Z uporabo 

deskriptivne metode opazovanja smo ugotovili, da so bile otrokom Kosovelove pesmi všeč in 

da so bili zelo motivirani za dodatne aktivnosti. Sestavili so nove pesmi, pokazali so se v 

vlogi ilustratorjev in uprizarjali dogajanje v pesmi. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: 

- otroške pesmi, 

- predšolsko obdobje, 

- motivacija, 

- interpretacija. 
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ABSTRACT 

Since the children's poems written by Srečko Kosovel are rarely read in our kindergartens we 

have decided to research how children respond to his poetry. For this purpose 15 poems from 

the collection of poems Medvedki sladkosnedki were read to the group of 20 children in the 

kindergarten. They were 4,5 – 6 years old and most of them had not known any Kosovel's 

poetry before. By using the descriptive method of observation we found out that the children 

liked the poems and were highly motivated for interpreting the poems in various ways, by 

forming new poems, by painting and drawing and by acting, 

 

 

 

KEY WORDS: 

- children's poems, 

- pre-school period, 

- motivation, 

- intrpretation. 
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1.0 UVOD  

Otrok s sončnico 

 

Nesem sončnico na rami, 

zlat metulj je vzplaval nanjo,  

sončnica se je nagnila, 

o, da ne bi se zlomila!  

Nesem sončnico na rami,  

v njej so zlata, zlata zrna, 

sončnica se je nagnila, 

o, da ne bi se zlomila! 

O, metulj razprl je krila, 

sapica je vzvalovila, 

sončnica se je nagnila, 

o, da ne bi se zlomila! 

 Vir: Kosovel, S. (2004). Otrok s sončnico. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

To je pesem našega slovenskega pesnika, kritika, publicista Srečka Kosovela. Srečko Kosovel 

je pisal za odrasle in za otroke. Za njegovo otroško poezijo je še posebej značilno zelo 

intenzivno vživljanje v svet otroka. Postane nežen človek, ujet v otroški svet, svet igre, 

sončnih dni, preprostih stvari, naklonjenosti do živali, ljudi ter narave v vsej njeni lepoti. 

 

Diplomsko nalogo bomo začeli s teoretičnim delom in sicer s predstavitvijo pesnika Srečka 

Kosovela, njegovega življenja, dela ter ilustratorke pesniške zbirke Medvedki sladkosnedki, 

Jelke Reichman. Nadaljevali bomo s predstavitvijo razvojnih značilnosti otrok v predšolskem 

obdobju (od 4,5 - 6 let starosti), na področju dejavnosti JEZIK, recepcija poezije. Razmišljali 

pa bomo tudi o vlogi poezije pri otroku in o vlogi vzgojitelja pri tem. Na koncu teoretičnega 

dela pa bomo spregovorili še o splošnih značilnostih poezije, ki zadevajo Kosovelove otroške 

pesmi. 
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V empiričnem delu bomo obravnavali 15 Kosovelovih otroških pesmi, ki so zbrane v pesniški 

zbirki Medvedki sladkosnedki in sicer 
1
: 

 Deček in sonce (Zvonček, 1922), 

Otrok s sončnico (Novi rod, 1925/26), 

Sonček boža...(Zvonček, 1930/31), 

Marjetice (1932), 

Medvedi in medvedki (1922), 

Dete na travi (Naš rod, 1936/37), 

Kje? (Naš rod, 1936/37), 

Naš prašiček (1932), 

Sultanček na vlaku (1931), 

Burja (Zvonček, 1930/31), 

Močeradek (1932), 

Polh v jeseni (Naš rod, 1931/32), 

Škrat Dobrošin (Zvonček, 1922), 

Prošnja (Naš rod, 1930/31), 

Večer  (Zvonček, 1931/32). 

 

Zbirka Medvedki sladkosnedki je prvič izšla leta 1981, mi pa smo uporabili izdajo iz leta 

2004, ki je izšla kot posebna darilna izdaja Društva Bralna značka Slovenije, v zbirki ZLATA 

BRALKA, ZLATI BRALEC pri Mladinski knjigi. Pesmi je izbral Niko Grafenauer, zbirko pa je 

ilustrirala in opremila Jelka Reichman, ki ji bomo tudi namenili pozornost. 

 

Diplomsko delo je raziskovalna naloga. Njen cilj je z deskriptivno metodo pedagoškega 

raziskovanja poiskati odgovore na vprašanja, kako predšolski otroci razumejo, sprejemajo, 

podoživljajo pesmi mladega pesnika. Ima njegova poezija vpliv nanje? Informacije bomo 

pridobili z metodo opazovanja. Raziskavo bomo izvedli v vrtčevskem okolju, na vzorcu 

skupine 20 otrok, starih 4,5 - 6 let. S sprotnimi zapisi, fotografijami, videoposnetki, njihovimi 

izdelki bomo zbirali podatke o tem, kako doživljajo in interpretirajo Kosovelove otroške 

pesmi iz zbirke Medvedki sladkosnedki. Temu bo sledila kvalitativna analiza zbranih 

opazovanj. 

                                                 

1
 Pesmi si sledijo v istem vrstnem redu, kot so objavljene v zbirki. V oklepaju je navedeno, kje je pesem izšla in 

leto prve izdaje. 
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 

Raziskovalni problem diplomskega dela je obravnavati 15 Kosovelovih otroških pesmi iz 

pesniške zbirke Medvedki sladkosnedki z otroki, starimi 4,5 - 6 let, in pri tem ugotoviti, kako 

otroci te pesmi sprejemajo. Zanima nas, če otroci pesmi razumejo, razumejo značilnosti 

poezije, besedišče, ali lahko pesmi sami interpretirajo s svojimi besedami, jih ilustrirajo, 

poznajo pomen ilustracij (Jelka Reichman), pesmi izrazijo še na kakšen drugačen način, npr. s 

pantomimo. 

 

Po Kurikulumu za vrtce (1999) otroci v starosti od 3. do 6. leta že razlikujejo med govornimi 

zvrstmi, poslušajo zgodbe, pesmi, pravljice, se igrajo z besedami, samostojno pripovedujejo, 

si izmišljujejo svoje, doživljajo ritem besed, glasbe, pesmi, se igrajo z glasovi in s črkami ter 

sodelujejo v različnih igrah, ki spodbujajo bogatenje besednega zaklada. 

 

2.1 SREČKO KOSOVEL 

Slika 2.1: Srečko Kosovel 

 

Vir: Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK 

Življenje in delo 
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Srečko Kosovel se je rodil leta 1904 v Sežani. Bil je zadnji izmed petih otrok učiteljske 

družine. Otroška leta je preživel v Sežani, Pliskovici in Tomaju na Krasu. V Tomaju je do leta 

1915 obiskoval osnovno šolo. Od leta 1916 dalje je obiskoval ljubljansko realko. Leta 1922 je 

opravil maturo in se nato vpisal na Univerzo v Ljubljani. 

 

Pesniti je začel zelo zgodaj, že kot petošolec. Takrat je s svojimi sošolci osnoval literarni 

krožek Kres. Star komaj šestnajst let je skupaj s prijateljem Alfonzom Gspanom načrtoval 

pesniško zbirko Zlati čoln, ki pa ni izšla za časa njegovega življenja. Sodeloval je v različnih 

literarnih revijah, že v začetku leta 1922 pa je izšla prva številka leposlovnega lista Lepa 

Vida, ki ga je Srečko uredil in pripravil skupaj s svojimi prijatelji. 

 

Srečko Kosovel je bil izjemna literarna osebnost. Svoje pesmi je ustvarjal v samoti in se 

izogibal hrupnim družbam. Imel je tudi organizacijske sposobnosti. S prijateljem Cirilom 

Debevcem sta ustanovila literarno dramatični krožek 'Ivan Cankar' in kot njegov član je 

Srečko pogosto nastopal s predavanji o pomenu umetnosti in bral svoja dela. Leta 1925 je 

pripravil za natis svojo pesniško zbirko Pesmi, ki pa je izšla šele 1927. leta, po njegovi smrti.  

Kosovelovo plodno in ustvarjalno življenje je pretrgala bolezen in leta 1926 je umrl, star 

komaj 22 let. Pokopan je v Tomaju, kjer je preživel srečno otroštvo in kamor se je rad vračal, 

med svoje ljudi, med mogočne borovce in značilne kraške kamnite hiše. 

 

Kosovel je umrl mlad, toda za sabo je pustil veliko sled. Pesnika danes poznamo predvsem po 

pesmih za odrasle. Na začetku svojega ustvarjanja je bil pod vplivom moderne in 

impresionizma. Prevladujoči motivi so bili: Kras, mati, smrt. Kasneje je kot ekspresionist 

razvil vizionarno, družbeno in versko tematiko. Leta 1925 je iz ekspresionizma prešel na 

konstruktivizem. Konstruktivistične pesmi so bile po njegovi smrti izdane v pesniški zbirki 

Integrali 26 (1967). Pisal pa je tudi krajšo prozo in esejistiko. 

Ustvarjanje za otroke in mlade 

V pesmih za mladino spoznamo drugačnega Kosovela. Tu ne prevladuje več motiv smrti. V 

pesmih je veliko sonca, preprostih stvari iz narave, vsakdanjega življenja in življenja živali, ki 

so otrokom blizu. 

 

Srečko Kosovel je napisal okrog 50 pesmi za otroke. Za časa svojega življenja jih je objavil 

komaj petino v rokopisnih dijaških listih (Zvonček) ali v revijah (Novi rod). Večino je šele po 
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pesnikovi smrti objavil njegov brat. Kasneje so izšle v različnih izdajah. Anton Ocvirk jih je 

izdal v Zbranem delu Srečka Kosovela, tretja knjiga. Med pomembnejše izdaje sodi pesniška 

zbirka Kosovelovih otroških pesmi Otrok s sončnico, ki je izšla leta 1982 in jo je uredil Jože 

Mahnič. Prinaša celoten opus Kosovelovih otroških pesmi. Izšle pa so tudi izdaje, ki 

vsebujejo le ožji izbor. Med njimi je tudi zbirka Medvedki sladkosnedki, ki smo jo uporabljali 

pri naši raziskavi. 

Zbirke pesmi Srečka Kosovela 

Vse zbirke Kosovelovih pesmi so izšle po njegovi smrti 
2
. 

- Pesmi (1927), 

- Izbrane pesmi (1931), 

- Izbrane pesmi (1949), 

- Zlati čoln (1954), 

- Moja pesem (1964), 

- Ekstaza smrti (1964), 

- Integrali 26 (1967), 

- Naša bela mačica (1969), 

- Sonce ima krono (1974), 

- Medvedki sladkosnedki (1981,...2004), 

- Otrok s sončnico (1982), 

- Pesmi (1983), 

- Deček in sonce (1996), 

- Zlati zvonček (2000), 

- Ikarjev sen (2004). 

  

                                                 

2
 Seznam upošteva kronološki vrstni red izdaje posameznih zbirk. 
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2.2 JELKA REICHMAN IN POMEN ILUSTRACIJ V KNJIGAH ZA 

OTROKE 

Slika 2.2: Fotografija Jelke Reichman  

  

Vir: http://knjiznica.splet.arnes.si/files/2012/01/jelka-reichman.jpeg 

 

Jelka Reichman je slovenska slikarka in ilustratorka  (rojena 23. avgusta 1939 v Ljubljani). S 

svojimi ilustracijami navdušuje tako mlade kot stare. Zanjo je značilen poseben likovni izraz. 

V svojih ilustracijah jo zanima živobarvna površina, motivi: lutke, igrače, živali, rastline... 

Najbolj prepoznavni so ljubki, prijazni dekliči ter dečki z značilnimi rdečimi lici in široko 

odprtimi očmi. Oblečeni so v starinska oblačila in dajejo vtis lutk z navdihom današnjega 

otroka. 

 

Z ilustracijami, kot so: Miškolin, Šivilja in škarjice, Cepecepetavček, Zmaj Direndaj, Piki 

Jakob, Maček Muri, Medvedki sladkosnedki, Levi devžej, Povodni mož, Dvanajst slonov, Nina 

v čudežni deželi in še mnogih drugih, se je uveljavila kot naša najbolj priljubljena ilustratorka. 

 

Je dobitnica mnogih nagrad (Levstikove nagrade, Ljubljana, 1979; nagrade Hinka Smrekarja 

za življenjsko delo, Ljubljana, 2002; Levstikove nagrade za življenjsko delo, Ljubljana, 2005; 

Župančičeve nagrade za življenjsko delo, Ljubljana, 2009). Jelka Reichman riše tudi za 
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mladinske časopise, učbenike, berila. Svoje ilustracije prispeva k didaktičnim igračam. Njen 

slog pa lahko zasledimo tudi na novoletnih voščilnicah, razglednicah. Je velika umetnica, pri 

kateri ob njenih delih odrasli odjadrajo nazaj v otroštvo, otroci pa z velikimi očmi občudujejo 

njene pravljične junake.  

 

Pomen ilustracij  

Ilustracije v knjigah za otroke so risbe ali slike povezane z besedilom. V obdobju, ko otrok še 

ne bere, so zanj glavni vir informacij. 

 

Pomen kakovostne ilustracije za otrokov razvoj je primerljiv s pomenom dobrega literarnega 

besedila ali kakovostne glasbe. Otrok lahko svoj estetski čut, občutek za lepo razvije samo ob 

stiku z dobrimi likovnimi deli. Načeloma je otrok dojemljiv za slaba, neestetska dela. Privlači 

ga zunanji blišč, svetleči elementi, okraski itd.. Otroku so všeč osladne ilustracije (npr.: 

upodobitev živali z velikimi trepalnicami in svetlečimi smrčki itd.). Razvoj občutka za lepo, 

sposobnost ločiti dobro likovno delo od slabega je sad dolgotrajnega razvoja - učenja, 

vzgajanja. Nenehen stik z dobrimi deli bo otroku omogočil, da bo, ko odraste, znal uživati v 

umetnosti. 

 

Ilustracije v knjigah so za otroke največkrat prvi stik z likovno umetnostjo. Pomen ilustracij je 

še toliko večji, saj je otrokov stik z njimi spontan, izhaja iz otrokovega zanimanja. Ilustracije 

so vsebinsko prilagojene otrokom. Slikanice pa svojo vlogo ilustracije izpolnjujejo le, če so 

dobre.  

 

Dobra ilustracija je likovno kakovostna. To pomeni, da je likovni jezik črt, barv, oblik, 

različnih površin...uporabljen z občutkom. Likovno dobre ilustracije delujejo skladno, 

uravnoteženo, celostno. Zelo pomembne so tudi barve, risarske sposobnosti ilustratorja. 

Dobrim uspeva upodobiti vzdušje besedila, ki ga ilustrirajo, tako da se ilustracije zlijejo z 

besedilom v celoto. Slovenski ilustratorji so zelo dobri in v svetu zelo cenjeni. Z dobrimi 

ilustracijami lahko, kar je mogoče najlepše, odpiramo našim otrokom vrata v svet likovne 

lepote. 

 

Zupančič, T. (2016). Dobra ilustracija – pomemben korak na poti k lepemu. Pridobljeno z dne 

10. 3. 2016, 

http://www.mladinska.com/cicido/svetovanje/umetnost_in_mediji/clanek?aid=4070  

http://www.mladinska.com/cicido/svetovanje/umetnost_in_mediji/clanek?aid=4070
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2.3 RAZVOJNE ZNAČILNOSTI OTROK V STAROSTI 4,5 - 6 LET, 

NA PODROČJU DEJAVNOSTI – JEZIK 

Jezik je v predšolskem obdobju zelo pomemben. V tem obdobju se otroci naučijo izražati 

misli, čustva, izkušnje in seveda razumeti sporočila drugih. Otroci se vsakodnevno učijo 

jezika ob poslušanju, pripovedovanju, opisovanju odraslih. V domišljijskih igrah, izmišljanju 

zgodb, pesmi, ob dramatizacijah, ob učenju otrok od otrok, v izštevankah, rimah, besednih 

igrah otroci rastejo in si krepijo rabo jezika. Otroci morajo imeti možnost, da jih mi odrasli - 

vzgojitelji seznanimo s knjižnim in neknjižnim jezikom. Pomembno je, da otrok razume 

vsebino in pomen besed.  

 

V obdobju od 4,5 - 6 let starosti otrokov besedni zaklad obsega več tisoč besed. V tej starosti 

se otrok lahko pogovarja dlje časa. Pove že daljše, slovnično pravilne stavke. V tem obdobju 

se že začne zanimati za črke, številke. Pozoren pa je tudi na besede in glasove. Ob glasnem 

branju otrok ugotovi, da se pisana beseda razlikuje od govorjene. Pri različnih igrah se otrok 

uči spremljati pravila iger in poiskati poti do rešitev. Otrok se pri teh letih začenja zavedati, 

kako govori in sliši, če on sam ali vrstniki pravilno govorijo; sliši tudi napake. Govor je za 

otroka v predšolskem obdobju zelo pomemben, saj mu omogoča, da lažje spoznava svoje 

okolje. Zato je potrebno otroka spodbujati v njegovem celostnem razvoju. Predvsem je 

pomembno, da se veliko pogovarjamo z njim, da otrok posluša. Branje knjig je ena izmed 

najpomembnejših aktivnosti, ki vzpodbuja jezikovni razvoj. Otroci želijo, da se jim bere vsak 

dan. Zelo radi imajo tudi glasbo in prepevanje in tako se tudi tu razvija ljubezen do jezika. 

Jezikovne zmožnosti otrok spodbujamo tudi z obiski knjižnice, različnih razstav, predstav za 

otroke. 

Kurikulum in cilji povezani z jezikovnim razvojem otroka: 

Globalni cilji za področje dejavnosti – jezik so: 

- jezik kot objekt igre, 

- zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur, 

- poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika, 

- doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, 

- razvijanje jezika z vidika moralno - etične dimenzije, 

- spodbujanje ustvarjalnosti, 

- razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti,  
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- spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija itd.), 

- spoznavanje simbolov pisnega jezika, 

- doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika. 

 

Funkcionalni cilji (Recepcijska sposobnost - strategija poslušanja književnosti) 

Otrok razlikuje dve vrsti poslušanja govora: 

- poslušanje govora, s katerim mu sporočajo, kaj hočejo, in posredujejo informacije o 

svetu, 

- poslušanje govora, s katerim ga popeljejo v svet domišljije, svet, kjer je najvišji zakon 

- zakon bralčevih in avtorjevih želja. 

Otrok razvija sposobnost pozornega poslušanja pripovedovanja in branja književnosti. 

Ponotranji svojo sicer navzven pršečo energijo za ves čas, ko traja vzgojiteljičino branje ali 

pripovedovanje. Otrok razvija sposobnost zaznavanja, razumevanja in vrednotenja 

njegovemu osebnostnemu razvoju primerne mladinske književnosti. 

Razvoj recepcije poezije 

Recepcijski razvoj posameznika se ujema z njegovim kognitivnim, socialnim, emocionalnim, 

moralnim, jezikovnim razvojem. Pri razvoju recepcije poezije govorimo o samostojni veji v 

otrokovem literarnem razvoju, saj se v njem ponavlja nekaj specifik, po katerih se razlikuje od 

splošnega literarnega razvoja, pa vendar se naslanja tudi na splošni literarni razvoj, ki si sledi 

v treh fazah, ki se pojavljajo zmeraj v enakem zaporedju in temeljijo predvsem na bralnih 

interesih. 

 

Razvoj recepcije poezije se začne z interesi za branje in poslušanje. Mnogokrat so prijetne in 

ritmične značilnosti mladinske poezije že same po sebi velika motivacija za otroke v 

predšolskem obdobju. V tem obdobju je senzibilnost za poetičnost in poezijo na izjemno 

visoki stopnji. 

 (Povzeto po Kordigel Aboršek, 2008) 

2.4 POEZIJA, SPREMLJEVALKA OTROŠTVA 

Poezija spremlja otroka od rojstva dalje (mama mu poje uspavanke), zato je njena vloga pri 

razvoju otroka zelo pomembna. Nevede se spoznava z zakonitostmi pesniškega jezika, rimo, 

ritmom, zato ju brez težav prepoznava ob obravnavanju poezije v vrtcu. 
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Vloga poezije pri otroku 

- Otrok spoznava zvočnost in ritem jezika, tudi če ne razume prebranega/ povedanega. 

- Razvija fonološko zavedanje (občutljivost za najmanjše/ najsubtilnejše jezikovne 

strukture). 

- Pridobiva in uporablja nove besede (poezija daje poudarek na posamezno besedo) in 

razvija koncepte (meta jezik). 

- Igra se z jezikom, glasovi, besedami (humor, užitek, estetika, ponazarjanje z glasovi - 

onomatopoija). 

- Pomni, vzljubi posamezne besede in uri spomin. 

- Poezija vpliva na čustva  (kompleks čustev opisan z uporabo ene ali nekaj izbranih 

besed). 

 

Pri najmlajših otrocih je v ospredju zvočnost in ritem jezika, ne glede na razumevanje 

jezika, igra z jezikom pa lahko preide v ustvarjalnost (izmišljanje, nesmiselne rime...). 

 

Vloga vzgojitelja pri otrokovem spoznavanju poezije 

Vloga vzgojitelja v vrtcu je, da prepozna otrokovo potrebo po umetnosti in estetiki in ji sledi 

ter zagotavlja, da otrok v njej uživa. Da to doseže, je potrebno: 

- dobro poznati otroka: močna/ šibka področja, 

- upoštevati težave otrok, 

- veliko se pogovarjati z otroki (odprta - zaprta vprašanja, verbalni - neverbalni odziv 

otrok...), 

- dati otroku dovolj časa za odgovore, 

- omogočiti otroku, da se uči na napakah, 

- spodbujati jezikovno ustvarjalnost otrok, 

- smiselno spodbujati grafomotorične spretnosti, 

- spodbujati porajajočo se pismenost. 

 

(Stritar, 2013) 
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2.5 ZNAČILNOSTI PESNIŠKEGA JEZIKA 

Medtem ko za pogovorni jezik predpisi niso prestrogi, mora biti pesniški jezik posebno 

izdelan, če hočemo z njim doseči umetniški namen. Lepota in samosvojost posameznikovega 

jezika, barvitost sloga in moč njegovega izraza so odvisni predvsem od uporabe besed v 

prenesenem in zamenjanem pomenu, to je od tropov, ter od uporabe na poseben način 

izgovorjenih in postavljenih besed. 

(Trdina, 1961) 

 

Tropi 

Tropi so spremembe besednega pomena. Treba je razločevati med premim pomenom besede 

(običajni pomen) in prenesenim pomenom, ki je razviden iz sobesedila. 

(Kmecl, 1996) 

 

Med besede v prenesenem pomenu (trope) sodijo: 

- ukrasni pridevek, 

- poosebitev, 

- stalno reklo ali fraza. 

 

Ukrasni pridevek je beseda, ki slikovito pokaže bistveno lastnost kakega predmeta. 

Poosebitev je prispodoba, ki z njo živali, neživa bitja, pojme poosebimo, zato da dogodke 

živeje prikažemo. 

Reklo ali fraza je stalna besedna zveza s posebnim prenesenim pomenom besed. 

(Trdina, 1961) 

 

Rima 

Najimenitnejše in najbolj znano ponavljanje istih zvokov je rima ali polni stik: v tem primeru 

se ponavljajo skupine enako artikuliranih soglasnikov in samoglasnikov od zadnjega 

poudarjenega glasu v verzu naprej.  

 

Ritem 

Je nepredvidljivo enkratno zaporedje različno močnih glasov in je v vsaki pesmi drugačen, 

neponovljiv. Ritem v pesmi določa vsebina in čustveni naboj. 

(Kmecl, 1996) 
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3.0 CILJI RAZISKAVE 

Glede na predmet in problem raziskave smo si postavili raziskovalna vprašanja in naši cilji so 

dobiti odgovore nanje.  

3.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Ali so otroci že slišali za pesnika Srečka Kosovela? 

2. Ali otroci poznajo njegove pesmi iz zbirke Medvedki sladkosnedki? 

3. Ali otroške pesmi Srečka Kosovela otroke motivirajo in kako? 

4. Kako razumejo njegove pesmi (besedišče, stare besede, težke besede)? 

5. Kako dobro otroci poznajo značilnosti pesniškega jezika? 

6. Kako pesmi Srečka Kosovela vplivajo na otroke v smeri, da ti sami interpretirajo pesmi na 

različne načine (s pesnjenjem, slikanjem, pantomimo)? 
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4.0 HIPOTEZE 

Glede na postavljene cilje, smo opredelili naslednje hipoteze: 

 

1. Otroci še niso slišali za pesnika Srečka Kosovela. 

2. Otroci pesmi iz zbirke Medvedki sladkosnedki ne poznajo. 

3. Otroke otroške pesmi Srečka Kosovela motivirajo. 

4. Otroci pesmi razumejo, ne razumejo pa vseh besed v pesmih (stare besede, težke 

besede). 

5. Otroci prepoznajo značilnosti pesniškega jezika. 

6. Otroške pesmi Srečka Kosovela otroke motivirajo, da sami interpretirajo pesmi na 

različne načine (s pesnjenjem, slikanjem, pantomimo). 
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5.0 OBRAVNAVA 15 KOSOVELOVIH OTROŠKIH PESMI Z 

ANALIZO 

Raziskavo smo izvedli v oddelku otrok, starih 4,5 - 6 let. V skupini je bilo do dvajset otrok. 

Raziskava je potekala mesec dni, približno dve uri na dan, trikrat na teden. V tem času smo 

otrokom predstavili pesnika Srečka Kosovela ter njegove pesmi iz zbirke Medvedki 

sladkosnedki. Zanimalo nas je predvsem, katere Kosovelove pesmi so se jim najbolj vtisnile v 

spomin ob našem prebiranju. Spodbudili smo jih, da so jih po svoji domišljiji tudi narisali. 

Nadaljevali smo s spoznavanjem značilnosti Kosovelovega pesniškega jezika (ritem, rima, 

okrasni pridevki, poosebitve, ponavljanje) ter obravnavo posameznih pesmi iz zbirke 

Medvedki sladkosnedki. Sledilo je interpretiranje pesmi (z njihovimi besedami), otroci so 

pesnili na že dani naslov, slikali pesmi pesnika, ki so jih navdušile, ter se igrali pantomimo na 

temo teh pesmi. Ob zaključku projekta smo spoznali ilustratorko Jelko Reichman in njene 

ilustracije v zbirki Medvedki sladkosnedki. 

 

Na začetku smo otroke na jutranjem srečanju seznanili s pesnikom s Krasa, Srečkom 

Kosovelom. Otroci pesnika niso poznali, zato smo ga predstavili na kratko: kdo je, kaj je v 

svojem kratkem, mladem življenju napisal, kako je živel itd. Nato smo jim prebrali vseh 15 

pesmi iz zbirke Medvedki sladkosnedki. Presenetljivo je bilo, da so otroci nekaj njegovih 

pesmi poznali in sodelovali pri branju. Naslednje navodilo je bilo, da naj otroci narišejo na list 

papirja tisto pesem, ki se jim je najbolj vtisnila v spomin. Tako so nastale risbe, narisane po 

njihovi domišljiji. 

Slika 5.1: Risbe – domišljijska upodobitev Kosovelovih otroških pesmi 

(Škrat Dobrošin) (Škrat Dobrošin) 

(tukaj naj bi bilo besedilo-legenda) 
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(Škrat Dobrošin) 

(tukaj naj bi bilo besedilo-legenda) 

 

(Škrat Dobrošin) 

(tukaj naj bi bilo besedilo-legenda) 

 

(Burja) 

(tukaj naj bi bilo besedilo-legenda) 

 

(Burja) 

dilo-legenda) 

 

(Burja) 

 

 

(Burja) 

dilo-legenda) 

 

(Otrok s sončnico) 

dilo-legenda) 

 

(Medvedi in medvedki) 

dilo-legenda) 
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(Medvedi in medvedki) 

dilo-legenda) 

 

(Dete v travi) 

dilo-legenda) 

 

(Otrok s sončnico) 

dilo-legenda) 

 

(Sonček boža…) 

dilo-legenda) 

 

(Naš prašiček) (Močeradek) 

(Otrok s sončnico) (Škrat Dobrošin) 
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Sodeč po risbah sta jih najbolj prepričali pesmi z naslovom: Burja, Škrat Dobrošin; sledile so 

pesmi: Otrok s sončnico, Medvedi in medvedki, Dete na travi ter Dete boža, Naš prašiček, 

Močeradek. Druge pesmi pa niso prišle v njihov izbor.  

 

Nato so sledile obravnave posameznih pesmi.  

 

Z otroki smo se zbrali na preprogi, jim prebrali pesem in se začeli o njej pogovarjati. 

Zanimalo nas je, če jim je pesem všeč in če so jo razumeli. Otroci so veliko spraševali, dajali 

komentarje. Zanimale so jih težke besede, stare, neznane besede, ki smo jih analizirali in 

razložili. Otroci niso imeli težav povedati, kdo nastopa v pesmi, o čem pesem govori. Včasih 

so se tudi našli v zgodbi iz pesmi. Na naša vprašanja, kakšne so osebe, živali in stvari v 

pesmi, so poiskali okrasne pridevke. Otroci so opazili v pesmih nenavadne dogodke, da se 

živali, rastline in stvari pogovarjajo in tako nevede odkrili tisto, čemur mi odrasli pravimo 

poosebitev. Opazili so, kdaj se deli pesmi ponavljajo. Najbolj navdušeni so bili nad ritmom in 

rimo, ki so jo našli brez težav. 

  

Ob prebiranju 15 otroških pesmi Srečka Kosovela iz zbirke Medvedki sladkosnedki so bili 

otroci zelo motivirani.  
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5.1 Deček in sonce 

Slika 5.2: Deček in sonce 

 

Vir: Kosovel, S., Ilustr. Reichman, J. (2004). Deček in sonce. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Dobro jutro, sonček! 

Kje si se mudil, 

da tako si pozno 

čez goré prilil? 

Ali teti luni 

tam si krajšal čas 

ali k zlatim valčkom 

morskim šel si v vas? 

»K zlatim valčkom morskim 

nisem stopil v vas; 

tudi k teti luni 

ne za kratek čas. 

V daljnem kraju rože 

prelepó cvetó, 

so pri njih ostali 

žarki za goró. 

Tam iskal sem žarkov, 

skupaj sem jih zbral; 

da ustrežem tebi, 

sem ti jih poslal. 

Ne zameri, deček, 

da sem se zamudil, 

saj zato pozneje 

si se ti prebudil.« 

Vir: Kosovel, S. (2004). Medvedki sladkosnedki. Ljubljana: Mladinska knjiga.
3
 

                                                 

3
 Vse obravnavane pesmi so v zbirki Medvedki sladkosnedki, ki jo je uredil Niko Grafenauer in je prvič izšla 

1981. leta, mi pa smo uporabili posebno darilno izdajo iz leta 2004. 
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Pesem je napisana kot pogovor med dečkom in soncem. Tema je iz vsakdanjega življenja. 

Pesem je šestkitična, štirivrstična. V pesmi imamo naslednje rime: mudil - prilil, čas - vas,  

vas - čas, cveto - goro, zbral - poslal, zamudil - prebudil. 

 

Okrasni pridevki so:  

- dobro jutro,  

- kratek čas,  

- zlatim valčkom morskim. 

 

Poosebitve sonca so: 

- si se mudil,  

- čez gore prilil,  

- si krajšal čas,  

- šel si v vas,  

- nisem stopil v vas,  

- so ostali žarki za goro,  

- iskal sem žarkov, sem jih zbral, sem jih poslal, 

- sem se zamudil. 

-  

Stalno reklo (fraza): 

- dobro jutro. 

 

Besede, ki bi lahko bile otrokom nerazumljive, so: mudil (imeti na voljo malo časa, da se kam 

pride ali kaj opravi) in prilil (preiti na drugo mesto) 
4
. 

 

Analiza pesmi z otroki 

Otroci so v osnovi razumeli pomen pesmi. Vedeli so, da se pogovarjata deček in sonce. Z 

rimo so se poigravali in jo brez težav tudi poiskali. Besedišče jim je bilo težko, kar je 

razumljivo. Beseda, ki je niso razumeli, pa je bila: prilil. Ob razlagi so tudi to osvojili. 

  

                                                 

4
 Vse rime, okrasni pridevki, poosebitve, nerazumljive besede so navedeni v takem vrstnem redu, kot se pojavijo 

v pesmi. 
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5.2 Otrok s sončnico 

Slika 5.3: Otrok s sončnico 

 

Vir: Kosovel, S., Ilustr. Reichman, J. (2004). Otrok s sončnico. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Nesem sončnico na rami, 

zlat metulj je vzplaval nanjo,  

sončnica se je nagnila, 

o, da ne bi se zlomila! 

Nesem sončnico na rami,  

v njej so zlata, zlata zrna,  

sončnica se je nagnila, 

o, da ne bi se zlomila! 

O, metulj razprl je krila,  

sapica je vzvalovila, 

sončnica se je nagnila, 

o, da ne bi se zlomila. 

Vir: Kosovel, S. (2004). Medvedki sladkosnedki. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
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Pesem je lepo berljiva, razpoloženjska. Tema je iz vsakdanjega življenja, narave. Otrok 

govori o sončnici v obliki monologa. Rimi v pesmi sta nagnila - zlomila in krila - vzvalovila. 

Značilnost te pesmi je ponavljanje zadnjega verza v vsaki ritmični kitici. 

 

Okrasni pridevki so:  

- zlat metulj, 

- zlata, zlata zrna. 

 

Besede, ki bi bile lahko otrokom nerazumljive, so: vzplaval (dvigniti se), razpel (narediti, da 

kaj pride v položaj, ko ima veliko, največjo površino zaradi opravljanja svoje funkcije) in 

vzvalovala (začeti valovati). V pesmi je tudi simbol za dragoceno, to je zlata barva. 

 

Analiza pesmi z otroki 

Pesem je bila otrokom razumljiva. Vedeli so povedati, da govori pesem o sončnici in dečku. 

Brez težav so poiskali ponavljanja ter rimo. Beseda, ki jih je zmotila in je niso razumeli, pa je 

bila: sapica je vzvalovila.  
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5.3 Sonček boža... 

Slika 5.4: Sonček boža… 

 

Vir: Kosovel, S., Ilustr. Reichman, J. (2004). Sonček boža… Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Sonček boža tačice 

naše bele mačice. 

O, da je lenuška, 

to pa ni resnica –  

ona je predica. 

Kadar naigra se, 

za kolovrat sede, 

zameži in prede. 

Vir: Kosovel, S. (2004). Medvedki sladkosnedki. Ljubljana: Mladinska knjiga.  
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Pesem ima eno kitico. Tema je iz vsakdanjega življenja. Pesem je zelo preprosta, 

razpoloženjska in govori o soncu, kako boža tačice naše bele mačice. 

 

Rime v pesmi so: tačice - mačice, resnica - predica, sede - prede.  

 

Okrasni pridevek je:  

- bele mačice. 

 

Poosebitve v pesmi so: 

- sonček boža tačice,  

- lenuška,  

- predica, za kolovrat sede,  

- zamiži. 

 

Besede, ki bi lahko bile otrokom nerazumljive, so: lenuška (lena ženska), predica (ženska, ki 

prede), presti (oblikovati predivo v nit), predivo (vlakno za predenje) in kolovrat (lesena 

priprava za ročno predenje). Ritem je umirjen, ne preveč izrazit. Besedne tvorjenke 

(pomanjševalnice) so sonček, mačice in tačice. 

 

Analiza pesmi z otroki 

Ta pesem je bila otrokom znana, saj so jo poznali in smo jo recitirali skupaj. Čeprav pesem ni 

težka, pa kar nekaj besed niso razumeli: lenuška, predica, kolovrat, presti. Rime v pesmi so 

poiskali brez težav. 
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5.4 Marjetice 

Slika 5.5: Marjetice 

 

Vir: Kosovel, S., Ilustr. Reichman, J. (2004). Marjetice. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Svoje bele sončnike 

so razpele marjetice 

zjutraj k soncu: 

Iz nočnih dvoran 

so stopale tiho 

v polje zeleno – 

med valovečo travo, 

drobno šumljajočo, 

so se ustavile, kraljične. 

Sonce je stopilo 

nad bregove in vinograde, 

kostanji so šumeli, 

v travi pa so se igrale 

marjetice ves sončni dan. 

Vir: Kosovel, S. (2004). Medvedki sladkosnedki. Ljubljana: Mladinska knjiga.  
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Tema je povezana z naravo. Pesem je sestavljena iz petih kitic, prve štiri so tri, zadnja pa je 

dvovrstična. Pesem govori o marjeticah. Rime v pesmi ni zaslediti. 

 

Okrasni pridevki so: 

- bele sončnike, 

- nočnih dvoran, 

- polje zeleno, 

- valovečo travo, 

- drobno šumljajočo,  

- sončni dan. 

 

Poosebitve v pesmi so:  

- so razpele marjetice,  

- so stopale tiho,  

- so se ustavile, 

- kraljične,  

- sonce je stopilo,  

- so se igrale marjetice.  

 

Besede, ki bi lahko bile otrokom nerazumljive, so: sončnik (dežnik), razpele (narediti, da kaj 

ni več zaprto), valovečo (gibati se, premikati se v obliki valov) in šumljajočo (dajati 

neizrazite, nezveneče, med seboj pomešane glasove). 

 

Analiza pesmi z otroki 

Pesem je bila otrokom razumljiva. Vedeli so, da govori o naravi in marjeticah. Pri iskanju 

rime so ugotovili, da je v pesmi ni. Nekega dečka je zmotila beseda dvorana. Ob razlagi je 

dejal, da ne razume povezave med travnikom in dvorano. Še enkrat smo prebrali pesem in mu 

razložili pomen metafore. 
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5.5 Medvedi in medvedki 

Slika 5.6: Medvedi in medvedki 

 

Vir: Kosovel, S., Ilustr. Reichman, J. (2004). Medvedi in medvedki. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Kakšni so medvedki, očka, 

so res sladkosnedi? 

No, povejte, dragi očka, 

kakšni so medvedi? 

In povejte, dragi očka, 

kakšni so medvedki? 

So res majhni kakor mucke, 

so li sladkosnedki? 

Če ste videli zares jih,  

bi jih s sabo pripeljali, 

in z medvedki majhnimi 

mi bi se igrali. 

Vir: Kosovel, S. (2004). Medvedki sladkosnedki. Ljubljana: Mladinska knjiga.
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Pesem je sestavljena iz treh kitic. Tema je vzeta iz živalskega življenja. Govori o radovednosti 

otroka, ki sprašuje očeta, kakšni so sploh medvedki? V pesmi imamo ponavljanje: »kakšni so 

medvedki očka?« Rime v pesmi so: sladkosnedi - medvedi, medvedki - sladkosnedki, 

pripeljali - igrali. 

 

Okrasni pridevki so:  

- z medvedki majhnimi in 

- sladkosnedi. 

 

Je preprosta, igriva pesem. Beseda, ki bi lahko bila otrokom nerazumljiva, je sladkosnedi 

(tisti, ki radi jedo sladke jedi). 

 

Analiza pesmi z otroki 

Otroci so pesem razumeli. Bila jim je všeč, ker govori o medvedih, tako majhnih kot velikih. 

Pri besedi sladkosnedi so se spomnili na slaščice in se poistovetili z medvedi. Pri iskanju rim 

ni bilo težav, prav tako so hitro našli ponavljanja, ki se nahajajo v pesmi. Vse besede v pesmi 

so bile otrokom razumljive.  
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5.6 Dete na travi 

Slika 5.7: Dete na travi 

 

Vir: Kosovel, S., Ilustr. Reichman, J. (2004). Dete na travi. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Ko je sonce posijalo, 

se je dete nasmejalo 

in razkrililo ročice 

v zrak, kjer plavale so ptice; 

šum borovcev poslušalo. 

Ptičice so mu zapele, 

rožice so zadehtele, 

zašumeli so gozdovi, 

božali so ga vetrovi, 

drobno dete je zaspalo. 

Vir: Kosovel, S. (2004). Medvedki sladkosnedki. Ljubljana: Mladinska knjiga.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                Maja Brvar Zupančič; diplomsko delo 

- 29 - 

 

Pesem je dvokitična. Vsaka kitica ima pet vrstic. Tema je vzeta iz narave.  

Rime v pesmi so: posijalo - nasmejalo, poslušalo - zaspalo, ročice - ptice, zapele - zadehtele in  

gozdovi - vetrovi. 

 

Okrasni pridevek je drobno dete. 

 

Poosebitve so:  

- plavale so ptice,  

- božali so ga vetrovi. 

 

Besede, ki bi lahko bile otrokom nerazumljive, so: razkrililo (pokazati se), zadehtele 

(zadišale) in borovci (mlada iglasta drevesa z dolgimi iglicami). Pesem govori o tem, kako 

narava poboža otroka v vsej svoji lepoti in od vsega lepega on zaspi. 

 

Analiza pesmi z otroki 

Pesem so otroci poslušali z zanimanjem. Lahko rečem, da so pomen pesmi razumeli, ob tem 

pa so jih nekatere besede zmotile, npr.: plavale ptice, razkrili ročice in božali so ga vetrovi. 

Ugotovili so, da pesem govori o otroku in naravi in o tem, kako ga ima narava rada. Rime so 

našli brez težav. 
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5.7 Kje? 

Slika 5.8: Kje? 

 

Vir: Kosovel, S., Ilustr. Reichman, J. (2004). Kje?. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Kje je zvonček? – Tam na mahu 

ziblje se in spava. 

Kje vijolica sestrica? –  

V skritem grmu diha v strahu. 

Kje trobentica? – 

Nanjo deček poigrava. 

Kje je dete? – Žarki zlati 

z njim igrajo se na trati. 

Vir: Kosovel, S. (2004). Medvedki sladkosnedki. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
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Pesem je enokitična. Tematika je vzeta iz narave. Pesem govori o spomladanskih rožah, soncu 

ter otroku. Je lirska razpoloženjska pesem. Rimi v pesmi sta spava - poigrava in zlati - trati. 

Sestavljena je iz vprašanj in odgovorov. 

 

Okrasni pridevki so: 

- skritem grmu, 

- žarki zlati.  

Poosebitve v pesmi so: 

- ziblje se in spava, 

- vijolica sestrica,  

- diha v strahu,  

- žarki igrajo se na trati.  

Besedi, ki bi lahko bili otrokom nerazumljivi, sta: spava (spati) in poigrava (igrati se). 

 

Analiza pesmi z otroki 

Pesem je preprosta. Otroci so jo razumeli. Ugotovili so, da govori o spomladanskih 

rožah.Rime so poiskali brez težav. Pesem jim ni delala težav, saj so se v vrcu seznanili že z 

veliko pesmimi, ki govorijo o pomladi in pomladnih cvetlicah. Razumeli so vse besede v 

pesmi. 
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5.8 Naš prašiček 

Slika 5.9: Naš prašiček 

 

Vir: Kosovel, S., Ilustr. Reichman, J. (2004). Naš prašiček. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Včeraj smo prašička prali: 

eden ulival z zalivačo, 

drugi pral ga je s krtačo. 

Nekaj časa je poslušno 

in potrpežljivo krulil, 

a potem nam je utekel 

in se na dvorišču ulegel -  

bolj umazan kakor prej. 

Vir: Kosovel, S. (2004). Medvedki sladkosnedki. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
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Pesem je enokitična. Tematika je vzeta iz vsakdanjega življenja, iz kmečkega okolja. Pesem 

govori o tem, kako so otroci prali prašička in kako jim je na koncu ušel. Rima v pesmi je 

zalivačo - krtačo. Besedi, ki bi lahko bili otrokom nerazumljivi, sta: ulival (polival), utekel 

(ušel). 

 

Analiza pesmi z otroki 

Pesem jih je motivirala. Je preprosta, njim razumljiva. Pri njej so se nasmejali in si 

predstavljali, kako otroci perejo prašička na vasi. Rime v pesmi so poiskali brez težav. Besedi, 

ki ju niso razumeli, pa sta bili: ulival ter utekel. Obe sta redko uporabljeni v otrokovem 

vsakodnevnem življenju. Otroci bi rekli, da je prašiček ušel in da so ga polivali z zalivalko. 
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5.9 Sultanček na vlaku 

Slika 5.10: Sultanček na vlaku 

 

Vir: Kosovel, S., Ilustr. Reichman, J. (2004). Sultanček na vlaku. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Sultanček se pelje, 

skozi okno gleda 

na zelena polja, 

ki bežijo mimo. 

Rosne in rjave 

so oči njegove. 

A še bolj otožne 

so oči sosede – 

Metka si jih briše, 

ker odhaja Sultan,  

Sultanček od hiše. 

Vir: Kosovel, S. (2004). Medvedki sladkosnedki. Ljubljana: Mladinska knjiga.  
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Pesem je enokitična. Tematika pesmi je vzeta iz vsakdanjega življenja. Govori o psu, ki mora 

od hiše, soseda Metka pa je zaradi tega žalostna. Zato je pesem otožna. Rima v pesmi je 

 briše - hiše.  

 

Okrasni pridevki so:  

- zelena polja,  

- rosne in rjave so oči njegove, 

- otožne so oči sosede. 

  

Poosebitev v pesmi:  

- zelena polja, ki bežijo mimo.  

 

Besedi, ki bi lahko bili otrokom nerazumljivi sta: Sultanček (gre za psa z imenom Sultan), 

otožne (žalostne). 

 

Analiza pesmi z otroki 

Pomen pesmi so otroci razumeli. Niso pa vedeli, kdo je Sultanček, ker jim nismo pokazali 

ilustracije. Spodbudili smo jih k razmišljanju, kdo bi lahko bil. Njihovi odgovori so bili 

raznoliki (dedek, igrača, kralj, medved, mož, otrok....). Po ugibanju, smo jim povedali, da gre 

za psa z imenom Sultan. Ugotovili so, da je pesem žalostna. Našli so tudi rimo (briše - hiše). 
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5.10 Burja  

Slika 5.11: Burja 

 

Vir: Kosovel, S., Ilustr. Reichman, J. (2004). Burja. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Burja trese našo hruško, 

vije njene veje – 

ah, lepo je biti burja –  

veje in se smeje. 

Veje vije, lomi, lomi 

in se ne upeha –  

ali slabo, slabo biti 

slamnata je streha. 

Burja strehe vse podere, 

polja vsa prebega –  

če pa jaz le stol prevrnem, 

se že očka krega... 

Vir: Kosovel, S. (2004). Medvedki sladkosnedki. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
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Pesem je sestavljena iz treh kitic. Je pripovedna razpoloženjska pesem. Tematika pesmi je 

vzeta iz narave. Govori o burji, ki jo primerja z otrokom. Burja v naravi prevrne hruško, 

streho, vse, pa se ji nič ne zgodi, če pa otrok prevrne stol, se očka že krega. V pesmi je vidno 

nasprotje: lepo je biti burja - slabo streha. Rime v pesmi so: veje - smeje, upeha - streha, 

prebega - krega.  

 

Okrasni pridevek je slamnata (je streha). 

 

Poosebitve so:  

- burja trese našo hruško,  

- burja se smeje,  

- burja strehe vse podere,  

- se ne upeha, polja vsa prebega. 

 

Besede, ki bi lahko bile otrokom nerazumljive, so: burja (močan, severovzhodni veter), 

prebega (prehodi, prepotuje) in ne upeha (se ne utrudi). 

 

Analiza pesmi z otroki 

Te pesmi otroci niso najbolje razumeli, kljub temu da sem jo prebrala večkrat. Sama pesem 

govori o burji, a otroci so razumeli, da govori o hruški. Hruška se jim je najbolj vtisnila v 

spomin in to, kar burja počne z njo. Glavna je bila hruška. Jasno jim je bilo, da burja odpihne 

slamnato streho in da dela nered. Tudi kontekst, če prevrneš stol, da se nekdo razburi, jim ni 

bil tuj. Našli so rime. Besedi, ki smo ju razložili, ker ju niso razumeli, pa sta: prebega in 

upeha. Pesem jim je bila ljuba in so si jo zapomnili. 
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5.11 Močeradek 

Slika 5.12: Močeradek 

 

Vir: Kosovel, S., Ilustr. Reichman, J. (2004). Močeradek. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Močeradek, močeradek 

kakor da vesla, postopa 

po jesenski beli cesti. 

Kam se skril boš, 

drobni bratec,  

kadar pride 

mraz in zima? 

Pojdeš med rjavo listje, 

pojdeš v hladno posteljo? 

Močeradek gre čez cesto, 

kaj mu mar je to vprašanje. 

Sonce sije v skrita očka, 

proga zlata čez hrbet. 

Vir: Kosovel, S. (2004). Medvedki sladkosnedki. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
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Pesem je sestavljena iz dveh kitic. Prva kitica je devetvrstična, druga kitica pa je štirivrstična. 

Tematika v pesmi je vzeta iz živalskega življenja - iz narave. Pesem govori o močeradu in o 

tem, kam se bo skril, ko bo zunaj nastopil hud mraz.  

 

V pesmi je nekaj okrasnih pridevkov:  

- jesenski beli cesti,  

- drobni bratec,  

- rjavo listje,  

- hladno posteljo,  

- skrita očka in 

- proga zlata. 

 

Poosebitve so:  

- močeradek kakor da vesla, postopa,  

- kam se skril boš,  

- pojdeš v hladno posteljo. 

 

Besede, ki bi lahko bile otrokom nerazumljive, so: postopa (hoditi brez cilja), drobni bratec 

(majhen bratec), pojdeš (greš) in proga (črta). 

 

Analiza pesmi z otroki 

Otroci so prepoznali tematiko (narava). Vedeli so povedati, da pesem govori o močeradu in da 

bo kmalu nastopila zima. Ugotovili so, da ni rime. Ustavili smo se pri poosebitvah, ker nas je 

zanimalo, če razumejo pomen v tej pesmi. Presenetilo me je, da je nekega otroka zmotilo to, 

da pesnik piše o zlati črti čez hrbet. Otrok je rekel, da je rumena. Po pogovarjanju smo se 

strinjali, da je to zlato - rumena črta. 
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5.12 Polh v jeseni 

Slika 5.13: Polh v jeseni 

 

Vir: Kosovel, S., Ilustr. Reichman, J. (2004). Polh v jeseni. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Kdo naj gre 

izpod strehe 

po orehe, 

v mlako vode 

po želode –  

kdo naj gre? 

Toplo je po naših duplih, 

kdo bi v travo in mlakuže, 

kdo bi čez rjave luže, 

dèžnika nihčè ne da mi,  

sonce luči noče dati –  

ah, najbolje bo še spati. 

Vir: Kosovel, S. (2004). Medvedki sladkosnedki. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
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Pesem je sestavljena iz dveh šestvrstičnih kitic. Tema pesmi je iz vsakdanjega živalskega 

življenja. V pesmi je vidno ponavljanje: kdo naj gre? Pesem govori o polhu, o tem, da mu ni 

nič za to, da bi šel na plano, ker je doma najlepše.  

 

Rime v pesmi so: strehe - orehe, vode - želode, mlakuže - luže in dati - spati. 

 

Okrasna pridevka v pesmi sta: 

- naših duplih,  

- rjave luže. 

 

Poosebitvi sta: 

- dežnika nihče ne da mi,  

- sonce luči noče dati.  

 

Besedi, ki bi lahko bili otrokom nerazumljivi, sta: duplih (votline v deblih), mlakuže (plitvejša 

kotanja s stoječo kalno vodo). 

 

Analiza pesmi z otroki 

Otroke ta pesem ni pritegnila. Če ne bi prebrala naslova pesmi, niti ne bi vedeli, o kom pesem 

govori. Načeloma so jo razumeli. Večkrat sem jo prebrala, da so našli rime ter ponavljanje. 
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5.13 Škrat Dobrošin 

Slika 5.14: Škrat Dobrošin 

 

Vir: Kosovel, S., Ilustr. Reichman, J. (2004). Škrat Dobrošin. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Majhen škrat je Dobrošin, 

ali velik bogatin: 

skrinjo zlátnikov ima, 

skrbno čuva jih doma; 

a če prideš in ga prosiš, 

jih dobiš, da komaj nosiš. 

Da bi vedel, kje domuje, 

kje skopuško jih varuje, 

šel bi prosit ga vsak čas 

zlatov zase in za vas. 

Vir: Kosovel, S. (2004). Medvedki sladkosnedki. Ljubljana: Mladinska knjiga.  
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Pesem je sestavljena iz dveh kitic. Tematika v pesmi je sanjaško – fantazijska, pa tudi 

sociocentrična. Pesem govori o škratu Dobrošinu, ki ima skrinjo zlatnikov, na katere skrbno 

pazi. Če pa bi škrata prosil za cekine, bi ti jih bil pripravljen dati. Otrok ne bi prosil samo 

zase, prosil bi tudi za nas. Rime v pesmi so: Dobrošin - bogatin, ima - doma, prosiš - nosiš, 

domuje - varuje, čas - vas.  

 

Okrasna pridevka sta: 

- majhen škrat,  

- velik bogatin. 

 

Besede, ki bi lahko bile otrokom nerazumljive, so: bogatin (bogat), čuva (paziti se), domuje 

(kje prebiva), skopuško (tisti, ki nerad ali sploh ne daje, porablja), skrinja (zaboj s pokrovom, 

navadno lepo izdelan, za shranjevanje česa), cekin (zlatnik). 

 

Analiza pesmi z otroki 

Otroci so pesem zelo dobro razumeli. Ta jih je navdušila. Verjetno zato, ker je malce 

domišljijska. Vedo, da pesem govori o škratu z imenom Dobrošin in da ima cekine, ki jih 

čuva. Razložili smo besedo skopuh, ki je niso vsi razumeli. Z iskanjem rime ni bilo težav. 
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5.14 Prošnja 

Slika 5.15: Prošnja 

 

Vir: Kosovel, S., Ilustr. Reichman, J. (2004). Prošnja. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Noč, razgrni 

črna krila, 

pridi k meni, 

bela vila, 

in prinesi 

zlate zvončke 

in prinesi 

mi bonbončke. 

Sanje, 

da me deneš vanje, 

zvončke 

za tenko zvonkljanje, 

a bonbončke 

za smehljanje. 

Vir: Kosovel, S. (2004). Medvedki sladkosnedki. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
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Pesem je enokitična. Tematika je fantazijska. Govori o otroku, ki prosi belo vilo, naj pride in 

mu prinese sanje, zlate zvončke in bonbončke.  

 

Rime v pesmi so: krila - vila, zvončke - bonbončke, zvonkljanje - smehljanje.  

 

Okrasni pridevki so:  

- črna krila,  

- bela vila,  

- zlate zvončke,  

- tenko zvonkljanje.  

 

Poosebitvi sta: 

- noč razgrni črna krila, 

- bela vila prinesi.  

 

Besede, ki bi lahko bile otrokom nerazumljive, so: lahko razgrni (narediti, da kaj pride v 

položaj, ko ima veliko, največjo površino), deneš (napraviti, da preide kaj k drugemu), tenko 

(posnemati visok glas). 

 

Analiza pesmi z otroki 

Otroci so pesem razumeli. Vedeli so, da gre za vilo. Pravljično bitje, ki prinese, če jo prosiš: 

sanje, zvončke, bonbončke. Ni bilo težav pri iskanju rim. Pesem jim je bila všeč. 
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5.15 Večer 

Slika 5.16: Večer 

 

Vir: Kosovel, S., Ilustr. Reichman, J. (2004). Večer. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Ptički in travice spijo, 

miška je šla že spat, 

preden je sonce ugasnilo, 

je že utihnil škržat. 

Le veter, ki ves dan je dremal, 

veter, ki ves dan je spal, 

ko pala svetla rosa, 

čez polja je pripihljal. 

Vir: Kosovel, S. (2004). Medvedki sladkosnedki. Ljubljana: Mladinska knjiga.  
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Pesem Večer je sestavljena iz dveh štirivrstičnih kitic. Tematika je iz živalskega sveta - 

narave. Je preprosta, umirjena, razpoloženjska pesem. Govori o živalih in o vremenskih 

pojavih.  

 

Rimi v pesmi sta spat - škržat in spal - prepihljal.  

 

Okrasni pridevek je svetla rosa. 

 

Poosebitve so:  

- travice spijo,  

- sonce ugasnilo,  

- veter je dremal,  

- veter je spal.  

 

Besede, ki bi lahko bile otrokom nerazumljive, so: škržat (žuželka, katere samec se poleti 

oglaša z grmov ali drevja z zelo močnim cvrčanjem), dremal (spal), pala (padla). 

 

Analiza pesmi z otroki 

Otroci so pesem razumeli. Povedali so, da pesem govori o: pticah, travi, škržatu, vetru, rosi, 

polju... Rime so poiskali brez težav. Ustavili smo se pri besedi: škržat. Besedo smo razložili. 
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6.0 AKTIVNOSTI OTROK NA TEMO KOSOVELOVIH 

OTROŠKIH PESMI 

6.1 Pesnjenje 

Po prebiranju ter po obravnavi Kosovelovih pesmi Naš prašiček in Močeradek, so bili otroci 

zelo motivirani. To smo izkoristili in predlagali, da naj še sami poskusijo sestaviti svojo 

pesem. Nastali sta pesmi Pujs in Močerad. Večina otrok je želela pesmi dodati svoj del. 

Tvorba rim jih je zelo zabavala. 

 

Pujs 

Slika 6.1: Pujs 

 
 

Pujs se je povaljal v blatu, 

in potem je šel k svojemu atu. 

Zobe si je umil, 

in se obril. 

Šel je na potep, 

in videl mačji rep. 

Mačka ga vprašala je, 

če pravi je fante. 

Nisem fante, sem pujs 

in velik debelujs. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                Maja Brvar Zupančič; diplomsko delo 

- 49 - 

 

Močerad 

Slika 6.2: Močerad 

 

 

Močerad je šel čez cesto, 

in prišel v veliko mesto. 

Potem pa videl je nevesto, 

in pojedel slano presto. 

Vrnil se je domov, 

tam je bil en vrtec nov. 

Otroci so ga videli, 

in se z njim slikali. 

Bil je že utrujen, 

odpravil se je spat, 

v svoj veliki grad, 

kjer je imel veliko kravat. 

6.2 Slikanje 

Umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo že v otrokovem 

igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta, ki je zanj neizčrpen vir inspiracije, motivacije in 

vsebin na vseh področjih dejavnosti. 

(Povzeto po: Kurikulum za vrtce, 1999, str.37.) 
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Otrok ustvarja spontano, lahkotno in enostavno. Risanje, slikanje je za otroka biološka 

potreba - igra. Otrok ustvarja zaradi potrebe po izražanju svojih čustev, spoznanj, zamisli. 

Okolico sprejema z močnimi čustvi. Čuti potrebo po izpovedi, ker je na tej stopnji risba lažje 

izrazno sredstvo za otroka kot beseda. 

 

Po obravnavi Kosovelovih pesmi ter lastnem pesnjenju so bili otroci motivirani tudi za 

slikanje na temo Kosovelovih pesmi. Po svoji domišljiji, brez prikaza ilustracij iz knjig, so 

otroci sami slikali svojo najljubšo Kosovelovo pesem. Njihova slika je bila sredstvo, s 

pomočjo katerega je vsak otrok izražal svoja globlja čustva, občutke in predstave. Slikali so 

na risalni list z vodenimi barvami. Nastali so izdelki: 

 

Slika 6.3: Otroške slike na temo Kosovelovih pesmi 

(Sonček boža…) (Otrok s sončnico) 

(tukaj naj bi bilo besedilo-legenda) 

 

(Večer) 

(tukaj naj bi bilo besedilo-legenda) 

 

(Burja) 

(tukaj naj bi bilo besedilo-legenda) 
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(Burja) 

(tukaj naj bi bilo besedilo-legenda) 

 

(Deček in sonce) 

dilo-legenda) 

 

(Škrat Dobrošin) 

dilo-legenda) 

 

(Dete v travi) 

dilo-legenda) 

 

(Naš prašiček) 

dilo-legenda) 

 

(Burja) 

dilo-legenda) 

 

(Sonček boža…) 

dilo-legenda) 

 

(Medvedi in medvedki) 

dilo-legenda) 
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(Močeradek) 

dilo-legenda) 

 

(Močeradek) 

dilo-legenda) 

 

(Medvedi in medvedki) (Marjetice) 

(Kje?) 

 

 

Pesniško zbirko Medvedki sladkosnedki je ilustrirala Jelka Reichman. Pri njenih delih otroke 

motivira milina likov, njihova prijaznost na obrazih. Otrokom so všeč barve, ki jih ilustratorka 

uporablja. Končna podoba njenih likov jih navduši, saj imajo občutek, da so podobe resnične. 

 

V knjižnem kotičku, kjer so bile knjige z njenimi ilustracijami in knjige drugih ilustratorjev, 

so otroci zelo pogosto posegali po knjigah ilustracij Reichmanove, verjetno zato, ker je bila 

ilustracija čez celo stran in živih barv. Otrokom je bila zato bolj atraktivna kot ilustracije z 

istimi pesmimi drugih ilustratorjev (drugačen način ilustriranja).  
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Po končanem slikanju smo ilustracije otrok primerjali z ilustracijo Jelke Reichman. Ugotovili 

smo, da so različno naslikane, tematsko pa je vsaka predstavljala bistvo tega, kar je zapisano v 

pesmi. Pred otroškim ustvarjanjem otrokom nismo pokazali ilustracij Jelke Reichman, saj si 

nismo želeli posnemanja. Želeli smo si, da so njihove predstave o pesmih le v njihovih 

glavah. 

Slika 6.4: Delo z otroki – primerjava ilustracij 

  

 

6.3 Pantomima  

Otroci imajo zelo radi tudi dramske dejavnosti. Posnemajo živali, osebe in odnose med njimi, 

se igrajo, vživljajo se v dogajanja v zgodbi, sodelujejo z ostalimi otroki ter se izražajo z 

govorico telesa. Otrok doživlja literarno umetnino celovito (poistoveti se z junakom). 

 

Tudi v naši skupini so se otroci preizkusili v vlogi igralcev in izvajali pantomimo na temo 

Kosovelovih pesmi. Skupine otrok so si izbrale naslov pesmi, jo z govorico telesa predstavile 

in se na ta način izrazile. Ostali otroci, ki niso sodelovali pri izvajanju pantomime, so jo 

opazovali in ugibali, za katero pesem iz zbirke Medvedki sladkosnedki gre. Dejavnost je bila 

otrokom zelo všeč, saj so se vedno znova želeli vživljati v nove vloge v pesmih. Sodelovali so 

med seboj z gesto, včasih tudi z zvokom in tako prikazali zgodbo v pesmi 
5
. 

  

                                                 

5
 Posnetki pantomime so na zgoščenki. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                            Maja Brvar Zupančič; diplomsko delo 

- 54 - 

 

7.0 REZULTATI 

V svojem diplomskem delu, ki je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela, smo 

raziskovali, kako otroci stari 4,5 - 6 let sprejemajo otroško poezijo Srečka Kosovela. 

Zanimalo nas je, če so otroci že slišali za pesnika, če poznajo njegove pesmi iz zbirke 

Medvedki sladkosnedki. Ali jih njegove otroške pesmi motivirajo in kako, jih razumejo in ali 

vplivajo na njih v smeri, da ti sami interpretirajo pesmi na različne načine. 

 

Naši prvi hipotezi sta bili, da otroci še niso slišali za pesnika Srečka Kosovela, prav tako ne 

poznajo njegovih pesmi iz zbirke Medvedki sladkosnedki. Prva hipoteza se je izkazala za 

pravilno, druga pa le delno. Pri raziskavi nas je presenetilo, da so nekateri otroci za pesmi že 

slišali in jih celo recitirali z nami. Iz njihovih odgovorov smo razbrali, da gre zahvala za to 

dejstvo nekaterim staršem, ki pridno vozijo otroke v knjižnico in jim tam prebirajo mladinsko 

literaturo, ker vedo, da je to za otroke dragocena naložba. Seveda pa so zaslužni tudi nekateri 

strokovni delavci v vrtcu, ki ponujajo otrokom kvalitetno, raznovrstno poezijo in jim pričarajo 

lepoto jezika ter moč besede. 

  

Kosovelove pesmi so otroke motivirale, ker so doživljajsko blizu njihovemu vsakdanjemu 

življenju, zato so jim z veseljem prisluhnili. Še najmanj jih je navdušila pesem Polh v jeseni, 

verjetno zato, ker te živali niso poznali. Tretja hipoteza je tako z eno izjemo potrjena. 

 

Večino besedišča v otroških pesmih Srečka Kosovela so otroci razumeli, bile pa so tudi 

besede, katerih pomen je bilo potrebno dodatno razložiti. Ne glede na to pa so pesmi 

razumeli, saj so teme v njih iz njihovega izkustvenega sveta. Hipoteza, da otroci razumejo 

Kosovelove otroške pesmi, je potrjena. 

 

Otroke privlačita ritem, ki jim zagotavlja prijeten občutek ugodja, igre in rima, ki so jo vselej 

prepoznali in še več, tudi sami so jo z veseljem in brez težav tvorili. So v starosti, ko je njihov 

občutek za zvočnost in ritem jezika že dobro razvit in je gotovo tudi posledica preteklih 

izkušenj s poezijo. Nekatere značilnosti pesniškega jezika, kot so: poosebitve, okrasni 

pridevki, ponavljanja so s pomočjo naših dodatnih vprašanj prepoznali, bolj zahtevnih 

metafor pa razen enega otroka niso opazili (pri pesmi Marjetice). Hipoteza, da otroci 

razumejo nekatere značilnosti pesniškega jezika, se izkaže za napačno. Za predšolske otroke 
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je obravnavanje pesmi na tak način brez naše dodatne pomoči pretežka naloga, saj je pri tej 

starosti otrok v ospredju predvsem občutek za zvočnost in ritem jezika.  

 

Tudi hipotezo, da otroci ob poslušanju pesmi pesnika sami interpretirajo pesmi na različne 

načine, lahko potrdimo. Sami so se igrali z jezikom, sestavili dve pesmi (Pujs, Močerad) na 

svoj domišljijski način. Pozabavali so se z ritmom ter rimami. Pesnjenje je potekalo spontano, 

z izmišljotinami. Pri tem so se zelo zabavali z besedami. Same pesmi so jih spodbudile tudi k 

risanju, slikanju. Izkazali so se tudi v tej vlogi - vlogi ilustratorjev. Vsak je na svoj način 

dodal košček mozaika v končni izdelek, ki je bil narisan, naslikan po zmožnostih 

posameznika. Ustvarjali pa niso le z besedo ter s svinčnikom in čopičem, ampak tudi 

dramsko. Posnemanja vlog, ki jih je Kosovel opisoval v svojih otroških pesmih, so se lotili z 

interesom in prikazali to tudi s svojim gibanjem. Lahko ugotovimo, da občutka za poezijo pri 

otrocih ni potrebno načrtno razvijati, le poiskati ga je potrebno pri vsakem otroku posebej. 
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8.0 SKLEP 

V diplomski nalogi smo v teoretičnem delu predstavili avtorja pesniške zbirke Medvedki 

sladkosnedki, Srečka Kosovela, in Jelko Reichman, ki je zbirko ilustrirala. Opisali smo 

razvojne značilnosti otrok starih 4,5 - 6 let na področju dejavnosti - jezik in navedli nekaj 

dejstev iz literarne teorije, ki so nam bila v pomoč pri obravnavi Kosovelovih otroških pesmi. 

 

Empirični del je bil namenjen obravnavi petnajstih njegovih pesmi, ki so jih otroci 

interpretirali na več načinov. Na osnovi deskriptivne metode opazovanja smo spoznali, da 

otroke Kosovelova poezija motivira in da je prav tako primerna zanje kot poezija drugih 

slovenskih pesnikov.  

 

Z raziskovalnim delom smo realizirali zastavljene cilje in ugotovili, da je književna vzgoja v 

vrtcu zelo pomembna, da vzgojitelji premalokrat posegamo po Kosovelovih otroških pesmih. 

Prav tako kot pesmi drugih znanih slovenskih avtorjev tudi Kosovelove pesmi s svojimi 

elementi, kot so vsebina, ritem, rima, zvočnost, prispevajo k razvijanju jezikovnih in miselnih 

zmožnosti otrok. Če jim pesmi predstavimo na njim razumljiv način, jih motiviramo za 

številne aktivnosti in s tem razvijamo njihovo nadarjenost na različnih področjih.  

 

Ob zaključku lahko ugotovimo, da je bil namen naloge dosežen. Otroci so spoznali 15 

otroških pesmi Srečka Kosovela, jih razumeli, sprejeli za svoje in podoživljali vsak na svoj 

način, v nadaljevanju pa še interpretirali v skladu s svojimi interesi in zmožnostmi. 
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