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POVZETEK 

V diplomskem delu želim v teoretičnem delu raziskati in predstaviti: (1) teorijo uganke ter 

oblike, v katerih se pojavlja; (2) zgodovinski izvor ugank; (3) pojavljanje prvih ugank na 

Slovenskem; (4) značilnosti literarnih ugank ter definicijo oblikovanja uganke; (5) pomen 

ugank v predšolskem obdobju, saj so v večini namenjene mlajšim generacijam; (6) različne 

načine zastavljanja in reševanja ugank z najmlajšimi glede na njihove sposobnosti; (7) katere 

uganke so najprimernejše za predšolske otroke, (8) kje uganke lahko najdemo; (9) kronološki 

seznam avtorjev, ki so izdali samostojne zbirke ugank, seznam zbirk različnih avtorjev, 

seznam zbirk, ki poleg ugank vsebujejo tudi zgodbe, pesmi, izštevanke ali druga dela za 

otroke; (9) posamezne avtorje, ki so pripomogli k razvoju ugank ali imajo njihove uganke 

zanimive posebnosti. 

V empiričnem delu pa bom v skupini predšolskih otrok (1) predstavila uganke in preizkusila 

različne načine zastavljanja in reševanja ugank. S pomočjo različnih dejavnosti jih bom 

spodbudila k samostojnemu in ustvarjalnemu tvorjenju ugank. (2) S krajšim vprašalnikom ob 

začetku in ob koncu celotne dejavnosti bom pri otrocih preverila poznavanje tematike ugank 

ter nadgradnjo njihovega znanja. (3) Drugi del bo vseboval rezultate spletnega vprašalnika, ki 

sem ga objavila na spletnih straneh, ki so namenjene vzgojiteljem in vzgojiteljicam za 

izmenjavanje informacij in morebitno pomoč. Želela sem preveriti pogostost srečevanja s 

tematiko ugank in njihovo namembnostjo v javnih vrtcih. 

Ključne besede: uganka, literarna uganka, književna oblika, mladinska književnost, otroci, 

uganke za otroke 

 

 

ABSTRACT 

In this work, in theoretical part, I would like to explore and present: (1) the theory of riddle 

and forms in which it appears; (2) the historical origin of riddles; (3) the emergence of the 

first riddles in Slovenia; (4) the characteristics of literary riddles and definition how riddles 

are formed; (5) the importance of the riddles in the preschool period, since most of them are 

for younger generation; (6) different ways of setting and solving riddles with the youngest 

according to their abilities; (7) which riddles are best suited for preschool children, (8) where 

riddles can be found; (9) a chronological list of authors who have published independent 



 
 

collections of riddles and the list of collections by various authors; (9) individual authors who 

have contributed to the development of riddles or their riddles have interesting specialties. 

In the empirical part I worked with a group of preschool children and I (1) presented riddles 

and tried out different ways of setting and solving riddles. Through various activities they 

were encouraged to independently and creative create riddles. (2) I verified the knowledge 

about riddles and their characteristics among children with short questionnaire at the 

beginning and at the end of the overall activity. (3) The second part contains the results of the 

online questionnaire, which I published on the websites intended for educators to share 

information and assistance. I wanted to check the frequency of encounters with the theme of 

riddles and their purposes in public kindergartens. 

 

Key words: riddle, literary riddle, literary form, youth literature, children, riddles for children
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1 UVOD 

Ob besedi uganka si gotovo vsak lahko v misli prikliče kakšno že poznano uganko ali vsaj 

katerega izmed slovitih piscev ugank, saj so le-te vsem poznane. Privlačne so zaradi kratkega 

besedila in neposrednega izziva, ki v simbolnem pomenu obetajoče spodbuja k aktivnosti in 

sodelovanju. Uganke pospešujejo razmišljanje, netijo pogovor in med sogovorniki spletajo 

mrežo, ki jo v današnjem času imenujemo komunikacija. 

 

Cilj diplomske naloge je, da s predšolskimi otroki preizkusim različne načine zastavljanja in 

reševanja ugank ter jih s pomočjo različnih dejavnosti pripeljem in spodbudim do 

samostojnega oblikovanja uganke na njim primeren način. Raziskati želim, ali je tematika 

ugank otrokom poznana ter kaj o njih že vejo. Poznavanje izbrane teme pa želim preveriti tudi 

pri zaposlenih vzgojiteljih in vzgojiteljicah v javnih vrtcih. Za lažje raziskovanje sem si v 

empiričnem delu postavila raziskovalna vprašanja in postavila hipoteze.  

 

Da sem lahko za predšolske otroke oblikovala ustrezne dejavnosti ter izbrala pravo zahtevnost 

in način dela, sem se temu najprej posvetila v teoretičnem delu diplomske naloge. Kljub temu 

da je uganka vsem dobro poznana, zanjo najdemo veliko opredelitev in pojavnih oblik. 

Leksikon Cankarjeve založbe (1977) jo opiše kot v vprašalni obliki sestavljen opis kake stvari 

ali osebe, ki jo mora bralec uganiti, skrito v preobleki in namigih. Lahko je v prozi ali verzih. 

Gre za igro besed, ko običajen, navaden pogled na predmet ali pojem preprosto spremenimo, 

ga gledamo iz drugega zornega kota, mu želimo nadeti bolj svečano opravo. Iz navadnega 

želoda hitro nastane kapica s fantičkom. Uganka je izziv in čar za tistega, ki si jo izmisli, in 

tistega, ki skuša ugotoviti, za kaj pravzaprav gre. Oboje je včasih lahko enostavno in 

preprosto, spet drugič zapleteno in moramo pošteno napeti možgane. Takšni obliki uganke 

pravimo literarna uganka in je tudi osrednja tema celotnega dela.  

 

Raziskala sem njen zgodovinski izvor ter opredelila njene glavne značilnosti. Pozornost sem 

namenila pomenu ugank za otroke in ustrezni izbiri ugank. Ker me je zanimalo, kako pogosto 

so se uganke pojavile skozi čas, sem pripravila kronološki seznam zbirk ugank posameznih 

avtorjev, zbirk ugank različnih avtorjev in zbirk, ki poleg ugank vsebujejo še pesmi, zgodbe, 

izštevanke ali druga dela za otroke. Predstavila sem posamezne avtorje, ki so pomembno 

vplivali na ohranitev in razvoj ugank, ter nekaj takih, ki so najbolj poznani v današnjem času.
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2 RAZLIČNI POMENI UGANK 

2.1 RAZLIČNI POMENI BESEDE UGANKA 

Uganke so nam vsem poznane. Težje pa bi jih opredelili, določili z definicijo ali stlačili v nek 

okvir. Skozi zgodovino so se spreminjale in se še danes pojavljajo v različnih oblikah. 

Posledično lahko v različni literaturi najdemo več različnih definicij oziroma razlag uganke, 

ki se med seboj bolj ali manj razlikujejo. V nadaljevanju je navedenih nekaj primerov.  

 

UGANKA oziroma enigma (gr. ainigma) 

Grška beseda ainigma = nerazumljiv ali skrivnosten kratek izrek (Hederih in Škvorc, 1999) 

• »Kratko besedilo za razvedrilo, zabavo, ki duhovito opisuje stvar, ki jo je treba uganiti.«         

• »Grafični lik, risba ali skupek zlogov za zabavo, razvedrilo, iz katerega je treba uganiti.« 

Bajec, A. et al. (1994). Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS. 

• »V prozi ali verzih praviloma v vprašalni obliki sestavljen opis kake stvari ali osebe, ki jo 

mora bralec uganiti, skrito v preobleki, namigih. Kot literarna zvrst se je pojavila že v antiki, 

nato v ljudskem slovstvu, predromantiki in romantiki, v novejšem času predvsem kot zvrst 

mladinske literature.« 

Dolinar, K., Knop, S. (1994). Leksikon Cankarjeve založbe. Ljubljana: ČGP Delo. 

 

• »Opis stvari ali pojma v obliki rešljive naloge. Uganke so sprva imele magično-kulturni 

pomen (uganka sfinge), zgodaj so se pojavile v književnosti (npr. pri Homerju).« 

Vrste ugank: 1. miselna uganka, rešitev je opisana s slikovito primerjavo, navideznim 

protislovjem ipd. 

2. besedna uganka (logogrif), kjer je potrebno pomešati črke ali zloge 

(anagram), jih zamenjati ali izpustiti 

3. številska uganka (aritmogrif) je v besede zavita matematična naloga 

4. slikovna uganka, rešitev je iskati na podlagi risb in slik – rebus 

5. križanka 

6. palindrom 

Pogačnik, A. (2006). Veliki splošni leksikon: priročna izdaja v dvajsetih knjigah. Ljubljana: 

DZS. 
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• »Vrsta ljudskega književnega ustvarjanja, zanimiva folklorno; to so vprašanja, za odgovor 

nanje je treba domiselnosti in razmišljanja.« 

• »Umetne oblike ugank imajo pogosto pesniško vrednost (npr. O. Župančič), so pa tudi le 

duhovite igre (npr. anagram, logogrif, palindrom, šarada idr.).« 

Šafar, J., Snoj, J. (1973). Mala splošna enciklopedija. Ljubljana: DZS. 

 

• »V literaturi gonomična/kratka didaktična knjižna vrsta, vendar v bistvu etološka vrsta; 

perspektiva, ki ji je svet, predmet, pojav neznan, to je brez znanega smisla in je ta smisel treba 

šele odkriti, določiti z logičnim sklepanjem in opazovanjem. Kot prastara književna vrsta se je 

verjetno razširila iz orienta, razprostranjena v antiki in vse do danes.« 

Kmecl, M. (1996). Mala literarna teorija. Ljubljana: Založba M&N. 

 

• kar je zaradi določenih lastnosti, dejstev težko razumljivo, rešljivo (ekspr.) 

• kratko besedilo za razvedrilo, zabavo, ki duhovito opisuje stvar, ki jo je treba uganiti 

Milevoj, B. (2011). Dvosmerni ugankarski slovar. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

• »Kaj nerazumljivega in skrivnostnega.« 

Tavzes, M. (2002). Veliki slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba. 

 

Če bi potegnili črto med danimi definicijami, bi lahko rekli, da je uganka krajše besedilo, ki 

duhovito in igrivo opiše izbrano misel, rešimo pa jo lahko le s premislekom in domiselnostjo. 

Je književna zvrst, ki jo uvrščamo pod krajšo pesniško obliko, podano v verzu ali kitici. 

Opazimo lahko, da se v različni literaturi pojavljajo različne razlage in definicije.  

Tudi nekateri pisci ugank imajo svoje interpretacije. Silva Trdina (1975) v svoji knjigi 

Besedna umetnost uganko opredeljuje kot kratko poučno pesmico ali tudi kot en sam stavek. 

Lahko je v prozi ali verzih, praviloma pa v posredni ali neposredni vprašalni obliki. 

Vsebovala naj bi ravno toliko znakov, da bralcu nakaže kako presenetljivo misel, ki jo mora 

potem rešiti. Uganka je po njenem mnenju literarna zvrst, ki stoji na meji poezije. Vendar naj 

bi kot pesniška vrsta veljala le takrat, ko poleg bistrenja razuma zbuja fantazijo in bogati 

predstave. Uganke naj bi imele lep, bogat jezik, posrečene podobe in bi bile polne pesniškega 

občutja. 
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Tudi Darinka Petkovšek (1965) v zbirki Slovenske uganke navaja, da bistvo uganke izrazimo 

z besednimi in glasovnimi figurami, jezik pa mora biti lep in čist. Pravi, da so najlepše tiste 

uganke, ki so bolj slikovite in glasovno izrazite. Zaradi vseh teh lastnostih, ki jih uganka ima, 

pa Vojan Tihomir Arhar (1995) v svoji zbirki Ugani, če znaš! dodaja, da nam lahko služi tudi 

kot pripomoček za pridobivanje, širjenje in poglabljanje znanja. 

 

2.2 RAZLIČNE POJAVNE OBLIKE UGANK 

Različne razlage in definicije uganke nam lepo nakažejo, da gre pri ugankah vedno za 

ugibanje in iskanje nečesa skritega. Rešitev pa dobimo le s premislekom in domiselnostjo. 

Kar pa uganke loči med sabo, in včasih to opazimo že na daleč, so njihove pojavne oblike.  

 

Med elementarne uganke uvrščamo tiste, ki so jih poznali že v antiki in imajo same po sebi 

take lastnosti, da samostojno oblikujejo uganko. Ob pomoči ostrega opazovanja in smisla za 

kombiniranje mora sestavljalec odkriti te posebne lastnosti ter jih nato ugankarsko obdelati na 

različne načine. Uporabljajo jih za uganke v likih, kot na primer v piramidi in različnih 

izpolnjevankah. Med te uganke uvrščamo homonim, šarado, logogrif, anagram, palindrom, 

antonim, anadiplozo in tulec. Včasih pa so postavljene tudi v verze, kjer njihove lastnosti 

jasno izstopijo in reševalcu odkrijejo rešitev. V takšni obliki dobi uganka poseben čar. 

Imenujemo jih literarne uganke. 

 

 

ZLOGOVNICA ALI ŠARADA 

(stfr. charaie = čarobni rek ali prov. charado = klepet) 

Je uganka, pri kateri moramo najprej uganiti posamezne dele in nato celotno besedo. Ta 

beseda nastane, če več drugih besed sestavimo eno za drugo. 

 

Okroglo je prvo, da se vrti, 

glave se tvoje drugo drži; 

oboje se suče venomer 

posebno pridno zimski večer. (Rešitev: kolo, vrat, kolovrat) 

(Josip Stritar)                             
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BESEDNA UGANKA ALI LOGOGRIF 

(grš. lógos = beseda, grifos = mreža) (grš. logikos – logičen in griphos – uganka) 

Je besedna igra, pri kateri iskana beseda dobi drug pomeni, če ji črko spremenimo, dodamo ali 

odvzamemo. 

Primer, če črko spremenimo: reka, roka; lak, lik, lok, kost, post, most, gost. 

Primer, če črko dodamo kjerkoli v besedi: bala, obala; dete, detel; akcija, akacija. 

Primer, če črko odvzamemo: svila, vila; srebro, rebro; teloh, telo. 

 

Če strupena goba 

črko izgubi, 

v drobno se žuželko 

pri priči spremeni.  

(Rešitev: mušica, mušnica) 

(Pavle Gregorc) 

 

Povem vam obrtnika dva, 

sekiro rabita oba. 

Les eden obdeluje z njo, 

a drugi seka le meso.  

(Rešitev: tesar, mesar) 

(Jože Stabej)     

 

                         

ČRKOVNICA ALI ANAGRAM 

(grš. ana = zopet, gramma = črka) 

Gre za besedo, ki jo dobimo iz neke druge besede, tako da črke premešamo in razporedimo v 

drugačnem zaporedju (svila, Visla; komar, Marko, miza, zima). Nove besede lahko 

oblikujemo tudi tako, da iz ene, navadno daljše besede, vzamemo le poljubno število črk, iz 

katerih oblikujemo novo besedo. Novo nastalih besed je lahko tudi več (polemika: pika, lipa, 

moka, epika, peka, omelo, lek, kap, lok …). 

Janez Mencinger si je za psevdonim anagramiral svoje ime v Nejaz Nemcigren. 

Pregelj se je poigral z imenom naše prestolnice: Aemona – Amoena; Ljubljana – Ljubljena. 

Takšne uganke je oblikoval Pavle Gregorc posebej za otroke in jih izdal v zbirki Uganke 

premetanke. 

 

Kar si posejal, 

tega ne boš žel; 

če poseješ klas, 

boš požel plevel. (Rešitev: slak) 

(Jože Stabej)                                    

 

Naša gostja bi vsak dan 

rada jedla anagram. (Rešitev: jastog)  

(Pavle Gregorc)                                      
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POVRATNIK ALI PALINDROM 

(gr. palin = nazaj, drómos = tek) 

Imenujemo uganko, pri kateri lahko besede ali celotni verz beremo naprej in nazaj. Včasih 

tako spremenjene besede ohranijo enak pomen, včasih postane pomen povsem drugi. 

 

Primer besed, ki ohranijo enak pomen: topot, radar, kajak, perica reže raci rep. 

Primer besed, ki dobijo nov pomen: bor – rob, sir – ris, kos – sok. 

 

Bukov plod ni za ljudi, 

palindrom pa jemo vsi. (Rešitev: žir – riž) 

(Pavle Gregorc)               

 

 

PROTIPOMENKA ALI ANTONIM 

(grš. anti = proti, onoma = ime) 

Gre za iskanje besed, ki imajo nasprotni pomen (laž – resnica). Uganke z antonimi so pri nas 

zelo redke. Ena izmed takšnih je naslednja: 

 

Žalosten je in potrt 

znani naš slikar: 

»Mar bi izučil se obrt! 

Zdaj bil bi pek ali mesar! 

Tako pa dan in noč garam, 

počitka, cvenka ne poznam!« (Rešitev: vesel) 

(Drago Bajt)                 

 

 

PODVOJENKA ALI ANADIPLOZA 

(grš. anadiplosis = podvojiti) 

V ugankarstvu je to beseda, ki je sestavljena iz dveh enakih polovic. Prva polovica besede se 

ponovi. Pri tem ni nujno, da ima polovica besede nek pomen. Primer: barbar, kankan, purpur. 
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Tam daleč, tam daleč, 

na črni celini, 

spet poje ta boben 

kljub hudi vročini. (Rešitev: tamtam) 

(Pavle Gregorc) 

  

         

TULEC 

Gre za iskanje in ugibanje besede znotraj druge besede, pri tem pa vrstnega reda črk ne 

menjujemo. Ker vsaka beseda v sebi lahko skriva več drugih besed, poznamo tudi večkratne 

tulce. Izbiramo le tiste možnosti, kjer so besede vložene druga v drugo somerno. 

 

Primer: sraka, rak; krokar, roka; šivankar, Ivanka. 

 

V glavno mesto 

balkanske države 

skrila je Perzija 

svoje širjave. (Rešitev: Tirana, Iran) 

(Pavle Gregorc)                         

                                                                                                      (Bajt, Gregorc, 1978, str. 4, 5) 

 

 

LITERARNE UGANKE 

Gre za didaktično literarno vrsto, ker se literatura kot umetnost križa s praktičnimi, 

retoričnimi, poučnimi nameni. Imenujemo jo tudi poučna književnost. Pojavlja se v 

najrazličnejših oblikah, verzificirana in v prozi, in je na nek način poučna, če ne neposredno, 

pa gotovo posredno. Z vidika književnosti je opredeljena pod kratke pogosto imenovane 

gnomične književne vrste, ki so podskupina didaktične ali poučne književnosti, glede na 

dolžino besedila. Za gnomično književno vrsto veljajo posebna pravila:  

• Poučno spoznanje sporočiti s kar najmanjšim številom besed, presenetljivo izbranih in 

uporabljenih. 
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• Pogosta je docela nenavadna perspektiva. Posebej za uganko je to neizogibni pogoj – 

ves opis mora ustrezati predmetu ugibanja, hkrati pa mora z nepričakovanimi zvezami, 

pomenskimi prenosi in podobnim uganjevalca kar se da zavajati. 

• Takšna posebnost perspektive je poučna – sili v spoznavanje novih, nenavadnih, vsaj 

ne navajenih lastnosti sicer znanih reči. (Kmecl, 1983) 

 

Navadno so kratke, 

nalašč zavozlane, 

vesel je, kdor kakšno 

res težko ugane. (Rešitev: uganke) 

(Štefan, 2006) 

 

Vse predstavljene uganke niso le preprosto igračkanje z besedami, ampak je za njihovo 

kvalitetno sestavo potrebnega veliko napora in vztrajnosti. Take uganke včasih poimenujejo 

tudi umetne uganke. Čiste ali prave uganke pa poimenujejo vse uganke, ki so nastale izpod 

peresa slovitih pesnikov in pisateljev in z večjim številom besed opisujejo stvar, ki jo mora 

reševalec uganiti. Zvito vprašanje išče odgovor oziroma rešitev, ki jo sestavlja beseda ali dve. 

Ta se navezuje na vsebino in v prvotnem pomenu ne gre za vizualno in pomensko 

spreminjanje danih besed. Takšne uganke imenujemo literarne uganke, ki so bolj priljubljene 

pri mlajših generacijah. Pri kakršnem koli ugankarstvu pa ne gre brez navdiha, ki je pogosto 

posledica prejšnjega študija in dobrega poznavanja teme, ki jo sestavljalec potrebuje za dobre 

uganke. 

Pod posebno obliko ugank pa se štejejo tudi križanke in kvizi, vendar jih le malokje najdemo 

pod takšnim poimenovanjem. Na splošno pa je na Slovenskem v današnjem času ugankarstvo 

zelo razširjeno. (Bajt, Gregorc, 1978) 

 

3 ZGODOVINSKI NASTANEK UGANKE 

Uganke izvirajo iz časa, ko so iznašli pisavo, s katero so uganke zapisovali in jih ohranili za 

današnje rodove. Sprva so to bili krajši nerazumljivi ali skrivnostni izreki, povezani s 

takratnimi verovanji. Uporabljali so jih pri verskih obredih zgodnjega krščanstva kot magične 

izreke. Prvi začetki segajo na Daljni vzhod, od tam pa so se širile preko Perzije, Egipta, Grčije 

in Rima v Evropo. 
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Arheologi so našli glinaste ploščice iz prvih stoletij našega štetja, na katerih so bili zapisani 

besedni kvadrati, tako imenovani magični kvadrati. Njihova posebnost je v tem, da so bili 

znaki oziroma črke zapisani tako, da je v vsaki vrstici (vodoravno) in v vsakem stolpcu 

(navpično) bilo enako število znakov, zapisanih drug pod drugim ter drug poleg drugega.  

Najbolj znamenit magični kvadrat je stavek Sator, ki so ga odkrili šele v našem stoletju, in 

sicer na več krajih. Zapisan je v obliki kvadratne mreže pet krat pet in ga lahko v vseh smereh 

preberemo enako (navpično in vodoravno, naprej in nazaj). Še danes velja za vzorec 

popolnega magičnega kvadrata in danes bolj poznanega palindromnega stavka. Jezik teh 

magičnih kvadratov je bil hebrejski, grški ali latinski. 

Poleg magičnih kvadratov s črkami oziroma besedami so se kmalu pojavili tudi kvadrati s 

številkami in ti so skrivnostnost odražali z različnimi seštevki v vrsticah in stolpcih. Magične 

lastnosti so jim pripisovali prav zaradi skrivne razporeditve števil v različno velikih kvadratih. 

Vklesali so jih nad vhodna vrata hiš, jih nosili kot talismane ter z njimi zdravili bolnike in 

podobno. Magični kvadrat, ki je danes vsem dobro poznan in se je zopet pojavil kot oblika 

zabave in krajšanja časa, obenem pa tudi telovadba za možgane, je sudoku. 

Kasneje, v srednjem veku, so izreke uporabljali kot razne zarotilne obrazce in zaklinjevalne 

besede, ki so varovale ljudi peklenskih sil, kuge, bolezni, požarov in naravnih katastrof. 

 

Začetki ugank pa ne izvirajo le iz religij, ampak tudi iz kriptografije in skrivnih pisav, tako 

imenovanih tajnopisov. Skrivne pisave so se močno razširile v antiki in srednjem veku, 

poznali so jih že Feničani, Indijci in Židje. Sprva so jih uporabljali v politične in diplomatske 

namene. Skrite besede so znali poiskati le tisti, ki so poznali ustrezno šifro oziroma ključ, po 

katerem so lahko razvozlali sporočilo. Kasneje je kriptografijo pri svojih nalogah začela 

uporabljati tudi znanost in za marsikatero človeško dejavnost razvila sisteme različnih 

tajnopisov, ki jih lahko rešimo le s pomočjo natančno določenega ključa. Posledično se je tudi 

kriptogram uveljavil kot posebna vrsta ugank. (Bajt, Gregorc, 1978) 

 

Prvotni elementi ugank, ki so najbolj podobne današnjim literarnim ugankam, pa izvirajo iz 

umetnosti. Najdemo jih v orientu, kjer so jih uporabljali umetniki besede, pisatelji, še posebej 

pesniki. Modreci so svoje misli radi zavili v uganke. Izraelski kralj Salomon je odgovarjal na 

težka vprašanja, ki mu jih je zastavljala kraljica iz Sabe. Bolj poznana nam je uganka sfinge, 

grozne pošasti iz grškega bajeslovja, ki je spredaj v podobi ženske, zadaj pa v podobi leva. 

Sedela je na skali pred Tebami in popotnikom zastavljala uganke. Kdor uganke ni rešil, ga je 

vrgla v prepad in veliko ljudi je moralo umreti, preden je uganko uspelo rešiti Ojdipu, sinu 
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tebanskega kralja. Uganka se je glasila: »Kdo hodi zjutraj po štirih, opoldne po dveh, zvečer 

po treh nogah?« Odgovor, ki je sfingo pognal v prepad in odrešil mesto, pa se je glasil, da je 

to človek, ki se v dobi malčka kobaca po rokah in kolenih, v zrelih letih hodi po dveh nogah, 

ko pa je starejši, si včasih pomaga s palico in to šteje tri. 

Zanimiva in znana je tudi uganka, ki jo je rešil Ezóp: »Katero veliko svetišče je podprto z 

enim stebrom; okrog stebra je dvanajst mest, vsako izmed njih ima trideset opornikov in poleg 

vsakega opornika stojita dve ženi, prva je bela in druga črna?« Njegova razlaga se je glasila 

takole: »To veliko svetišče je svet; steber je leto, dvanajst mest je dvanajst mesecev, trideset 

opornikov je trideset dni in bela in črna sta dan in noč.« (Trdina, 1975) 

Veliko ugank so imeli tudi Rimljani, kasneje pa so se z njimi ukvarjali tudi drugi pomembni 

možje iz zgodovine, ki so imeli umske in materialne dispozicije. V svoja dela so jih vključili 

Sofokles, Shakespeare v Beneškem trgovcu in Schiller v Turandotu. Z njimi so delo napravili 

bolj dinamično in duhovito, ga poživili in poudarili bistroumnost junaka. 

Ne glede na čas in izvor pa se uganke niso pojavljale in širile le za zabavo in razvedrilo, 

ampak so bile med ljudstvi globoko zakoreninjene v njihovo miselnost, verovanje in na 

splošno način življenja. (Petkovšek, 1978) 

 

4 UGANKE NA SLOVENSKEM 

Vsi narodi poznajo uganke. Prve uganke so nastajale med preprostim ljudstvom, ko so v 

svojih besedah uporabili kakšno prispodobo, zakrili misel in tako izoblikovali nekaj, kar je 

nadgradilo, dvignilo njihov vsakdanji govor. Včasih se je komu posrečilo, da je s pravim 

izborom besed svoj govor pesniško oblikoval. Preprosta besedna igra, okorna v izražanju, je 

izoblikovala prve slovenske ljudske uganke. Le-te so začeli zbirati in zapisovati, kasneje pa so 

jih posamezniki začeli pisati in pesniško oblikovati. Do danes se je uveljavilo že veliko 

literarnih ustvarjalcev, ki so napisali in izdali lastne uganke. V začetku so uganke pisali za 

celotno ljudstvo, v današnjih časih pa se uganke v večini pišejo za otroke. 

 

Marko Pohlin je bil prvi, ki je pri nas zbiral in zapisoval uganke. Oblikoval je knjižico 

Kratkočasne uganke in druge čudne kunšte iz bele šole Petra Kumrasa, ki je izšla leta 1788. 

Izraze in jezik so spremenili le toliko, kolikor se je jezik slovnično spremenil in so se izrazi 

sčistili. Med ljudskimi ugankami so se pogosto pojavile inačice iste uganke, saj je vsak kraj 

imel svoje izraze za iste predmete. Ob koncu besedila so v večini primerov imele vprašanje: 
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Kaj je to? S časom so izrazi za določene predmete šli v pozabo in s tem so se izgubile tudi 

določene uganke. Ob pojavu novih pa so se oblikovale tudi nove uganke. 

 

Pozneje je zapisoval in pesniško oblikoval uganke Valentin Vodnik. Od leta 1796 jih je 

objavljal v Veliki pratiki, kasneje pa v Mali pratiki. V njegovem času so uganko imenovali 

uganjica ali zastavica, kar izvira iz tega, da jo nekomu zastaviš. 

Ljudske uganke so zapisovali še Janez Trdina, Fran Erjavec in Vinko Möderndorfer, ki je leta 

1933 izdal knjižico Koroške uganke in popevke. 

Ob svojih številnih otroških pesmih je veliko lepih, pesniško bogatih in otroško ljubkih ugank 

zapisal Josip Stritar. Izdal je zbirko pod naslovom Uganke. Motive je jemal iz ljudskih ugank 

in jim v prispodobi ostal blizu. Uganke so zapisovali tudi Fran Levstik, Miklavž Kuret 

(Veselja dom), Vladimir Levstik, Matej Bor (Vladimir Pavšič) in Vera Albreht (Orehi). 

(Trdina, 1975) 

 

Kot pesniška zvrst pa je velik napredek uganka naredila v času Otona Župančiča. Na področju 

ugank je dosegel največji uspeh. Njegove glasovne figure, zveneč jezik in bogastvo prispodob 

so uganki vdihnile igrivost in privlačnost.  

Nekatere njegove uganke so težje, zato jih pravilno razvozla in dojame šele odrasel človek, 

veliko pa jih je neposredno iz otroškega sveta. Tudi Župančič je pri nekaterih ugankah še ostal 

zvest stari ljudski uganki, le da jo je prepojil z zvočnostjo. 

Po Župančičevih besednih ugankah je sledilo še več avtorskih izdaj lepih in duhovitih ugank 

drugih priznanih piscev. Mnogi pesniki, ki so pisali pesmi za otroke, so napisali tudi uganke. 

Mnogi so izhajali iz preproste otroške igrivosti. Med njimi so bili Albin Čebular, Marija 

Jezernik, Gustav Strniša, Fran Albreht, Jože Šmit, čigar poetičnost ugank je zelo blizu 

Župančičevi, Manica Komanova, Ivan Matelič, Alojz Gradnik in še mnogi drugi, ki so 

zapisani v kronološkem seznamu izdaj ugank. (Petkovšek, 1978) 

Nekateri avtorji so uganke objavili skupaj z drugimi literarnimi deli v eni zbirki, vse več pa 

jih je uganke objavilo kot samostojno zbirko. Na splošno je zelo malo zbirk, ki združujejo 

uganke različnih avtorjev v eni knjigi. Uganke so se spreminjale predvsem v rabi jezika in so 

sestavljene iz besedišča, ki se je odražal v določenih letih.  

Od Valentina Vodnika pa do Jožeta Šmita skorajda ni pesnika, ki ne bi obogatil ugankarske 

zvrsti. Mnogi jih niso jemali zgolj kot obliko za otroke, pač pa jim je prijala formalno 

zahtevna oblika. Pesniki, ki so bili bolj racionalistično-realistično usmerjeni, so dali v uganki 

večji poudarek njeni jasnosti in poučnosti. Njihove uganke so bile še posebej nadrobno 
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opisane. Subjektivno-impresionistični pesniki pa so metali poetično učinkovite podobe, polne 

živih barv in prijetnih zvokov. (Bohanec, 1958)  

Danes je ugankarstvo na Slovenskem močno razširjeno. Velik porast samostojnih izdaj ugank 

se je pokazal po letu 2000, ko se je uganka uveljavila kot mladinska literarna zvrst. Tematike 

ugank v večini ostajajo iste in zajemajo najrazličnejše predmete in pojave, ki nas obdajajo, 

večina ugank pa še vedno opisuje živali. Uganke se skozi vsa leta pojavljajo tudi v aktualnih 

revijah. Za predšolske otroke jih danes lahko najdemo v reviji Cicido, Ciciban, Zmajček … V 

teh revijah lahko najdemo avtorje številnih ugank, ki svoje zbirke še niso izdali. 

Avtorji, ki so v zadnjih letih izdali več zbirk ugank in se njihove uganke pogosto pojavljajo 

tudi v revijah, so Andrej Rozman Roza, Cvetka Sokolov, Zvezdana Majhen, Manja Žugman 

Širnik, Helena Koncut, Anja Štefan in še mnogo drugih. 

 

V današnjem času sestavljanje in reševanje različnih ugank ni več domena eminentnih 

osebnosti, kot je to bilo v zgodovini, ampak se z ugankami lahko v takšni ali drugačni obliki 

ukvarja vsakdo, ki ima za to veselje in malo smisla. To je tudi eden izmed razlogov, da se z 

ugankami spoznavajo že predšolski in šolski otroci. (Hederih, Škvorc 1994) 

 

5 ZNAČILNOSTI LITERARNIH UGANK 

Kot literarna zvrst se je uganka pojavila že v antiki, nato v ljudskem slovstvu, predromantiki 

in romantiki, v novejšem času predvsem kot zvrst mladinske literature. V različnih 

literarnoteoretskih knjigah redko zasledimo obravnavo ugank, medtem ko so druge zvrsti 

mladinske literature precej izčrpno obravnavane. (Hieng, 2003)  

Velika pozornost je namenjena predvsem pravljicam in njenim sodobnim različicam. Menim, 

da so trenutno uganke z vidika obravnave zvrsti še malce prezrte in jih v prihodnosti še čaka 

bolj podroben celostni pregled. Kljub temu pa lahko ob nekem splošnem poznavanju 

književnosti, dobrem opazovanju in prebiranju ugank ter pomoči literature za mladinsko 

književnost uganke razvrstimo in izpostavimo nekatere značilnosti. Razvrstimo jih lahko 

glede na vrsto, njihovo obliko, vsebino, stopnjo zahtevnosti ter način, kako prikazujejo stvari. 

Posebnost ugank pa so tudi podane rešitve in dodane ilustracije. 
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5.1 VRSTE UGANK 

5.1.1 LJUDSKE ALI UMETNE UGANKE 

Za ljudske uganke je najbolj značilno, da so nastale med vsakdanjim preprostim ljudstvom in 

nimajo poznanega avtorja. Zanje najdemo tudi poimenovanje ljudske tvorbe. Navadno so 

nastajale na vaseh ob dolgih zimskih večerih, ko so si z njimi krajšali čas in poskrbeli za 

razvedrilo. Sprva jih niso zapisovali in so se iz roda v rod širile po ustnem izročilu. Posledica 

tega je bil pojav ugank, ki so bile po pomenu enake, po izgovarjavi pa različne, saj so v 

različnih pokrajinah za določene predmete imeli različno poimenovanje. Francka Varl 

Purkeljc je ljudske uganke uvrstila med vrste ljudskega slovstva. Zanje navaja, da so to opisi, 

ki v zaviti in dvoumni obliki podajajo najpomembnejše značilnosti nekega predmeta. Hkrati 

so to duhovito zavita vprašanja, iz katerih moramo ugotoviti, za kaj gre. Prvi, ki je zbral in 

začel uganke zapisovati, je Marko Pohlin. 

 

Primer ljudske uganke: Majhnica – cajnica, 

bokana škatlica, 

bronasta kravica, 

železen teletek, 

lanen repek: 

če ga za rep pocuka, 

pa zamuka. (zvon) 

(Petkovšek, 1978) 

 

Umetne uganke pa so tiste, katerih avtor je poznan. Podpisane so z imenom in priimkov 

avtorja, včasih samo s kratico ali psevdonimom. So mlajše od ljudskih, nekatere so jim tudi 

zelo podobne. Avtorji so jih vede ali nevede posnemali. Velik porast avtorskih ugank 

zasledimo predvsem v zadnjih letih. 

 

Primer avtorske uganke: Kupček kopnega obliva 

morje čisto z vseh strani, 

tja odpravi se s čolničkom, 

kdor samote si želi. (otok) 

(Sokolov, 2012) 
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5.2 OBLIKOVNE ZNAČILNOSTI UGANK 

Ob prebiranju in pregledovanju lahko opazimo nekatere značilnosti, ki uganke razlikujejo po 

njihovi obliki. 

5.2.1 KRAJŠE IN DALJŠE UGANKE 

Med krajše uganke spadajo tiste, ki imajo v svojem besedilu majhno število besed, ki pa so 

dobro in premišljeno izbrane. Mednje spadajo dvovrstičnice do štirivrstičnice, ki so tudi 

najpogostejše. Dvovrstično je oblikoval že Valentin Vodnik. (Kmecl, 1983) 

 

Primeri krajših ugank: 

• dvovrstičnica 

Brez vust govorim, 

nezastopnim molčim. (bukve/knjige) 

(Vodnik, 1952) 

 

• trivrstičnica 

Nima ceste, nima poti, 

po žilah bakrenih 

svet obleti. (elektrika) 

(Majhen, 1999) 

 

• štirivrstičnica 

Okrogel je, zelo lahák, 

če pihneš vanj, se dvigne v zrak, 

če se dotakne tal, odskoči, 

če stisneš ga, pa revež poči. (balon) 

(Voglar, 1976) 

 

Daljše uganke pa imajo veliko več besed in bolj na dolgo opisujejo iskano stvar. So prave 

besedne umetnije, ki že spominjajo na pesem. 
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Primer daljše uganke: Jaz most poznam in tudi ti, 

na svetu lepšega pač ni; 

nihče še ni šel čez ta most, 

ima pa tudi to lastnost: 

Nad mostom so vodé, 

pod njim gredo ljudjé, 

in ptice letajo, 

in ladje jadrajo. 

Plačati treba ni mostnine, 

čez malo časa ti izgine. (mavrica) 

(Stritar, 1951) 

 

 

5.2.2 VPRAŠALNE ALI TRDILNE OBLIKE 

Uganke so najpogosteje zapisane v trdilni obliki, s piko ob koncu besedila. Zasledimo pa tudi 

uganke v obliki vprašalne povedi. Nekatere uganke pa združujejo oboje, saj v začetku s 

trdilnim stavkom nekaj opisujejo oziroma navajajo, končajo pa se z vprašanjem. Takšne so 

bile najpogosteje ljudske uganke, ki so se navadno končale z vprašanjem: Kaj je to? 

Primer vprašalne uganke: Kako se reče stričku, 

ki malto ima v kotličku 

in v delavski obleki 

jo maže po opeki? (zidar) 

(Štefan, 2006) 

 

 

Primer trdilne uganke: Ima ogromno različnih oblik, 

je za na roko in za na zvonik. 

Brez vsake besede nam odgovori 

in teče, četudi pri miru stoji. (ura) 

(Rozman, 2002) 
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5.2.3 VERZNE IN PROZNE UGANKE 

Uganka v verzih: Je majhen, je buba, 

ko odraste leti, 

na rožah poseda, 

poleti živi. (metulj) 

(Petkovšek, 1965, Cimerman Ivan) 

 

 

Uganka v prozi: To je Klemen. 

Klemen vsak dan obišče knjižnico. 

V knjižnici si izposoja knjige. 

Najraje ima knjige o klovnih. 

Da izve, katere knjige o klovnih imajo v knjižnici, najprej  

pogleda v knjižni katalog. Potem knjige o klovnih poišče še  

na knjižnih policah. Ker pa je Klemen star komaj osem let, 

mu v knjižnici pomaga strokovna uslužbenka.  

Ali veš, kako se imenuje? (knjižničarka) 

(Moreti, 2009) 

 

 

5.3 VSEBINSKE ZNAČILNOSTI UGANK 

Uganke ločimo tudi glede na njihovo tematiko. V nekaterih zbirkah lahko zasledimo, da so 

avtorji uganke že sami razporedili po tematskih sklopih zaradi lažjega pregleda in lepše 

urejenosti. Uganke tematsko niso omejene in lahko v svoje opise zajamejo vsa področja, ki jih 

človeka pozna in se z njimi srečuje. Zelo redke so uganke s tematiko praznikov in z njimi 

povezanih običajev ter uganke, katerih rešitev so junaki literarnih del. V nadaljevanju je 

navedenih nekaj najpogostejših tematik, ki se nahajajo v ugankah. 

• uganke o živalih: Najpogostejša tematika v ugankah so živali, saj jih ima skoraj vsak avtor 

nekaj vključenih v svojo zbirko. Uganka opisuje lastnosti in značilnosti živali, rešitev pa je 

točno poimenovanje izbrane živali. Včasih pa gre tudi samo za določen del živali, na primer: 

rep, tačka … Nekaterim avtorjem je ta tematika tako všeč, da so izdali knjige, v katerih so 

samo uganke o živalih. Takšno zbirko z naslovom Uganke o živalih in ena o človeku je izdala 

Zvezdana Majhen. Leta 1999 pa je Slavica Remškar zbrala in izdala knjižico Uganke o živalih 
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različnih avtorjev. Tematiko živali je izbrala tudi Helena Koncut, ki v svojih številnih zbirkah 

sprašuje po določeni živali glede na posamezen razkrit del (rep, noge, rogovi …). Gregor 

Preac pa je takšne uganke poimenoval kar Žuganke (ž od besede živali in uganke), tiste, ki 

takšne uganke radi rešujejo, pa žugankomani. Objavil je tri knjige z različnimi sklopi živali, in 

sicer: ptice in žuželke, domače in gozdne živali ter vodne, afriške in nenavadne živali. 

Primer uganke o živalih: Je majhna kot gumbek, 

okrogle oblike, 

na glavi tipalke, 

na suknjici pike. (pikapolonica) 

(Štefan, 2006) 

 

 

• uganke o predmetih: Tudi ugank s to tematiko je veliko. Navadno sprašujejo po vsakdanjih 

predmetih, ki so nam blizu in so dobro poznani. Uganke o predmetih, ki jih danes ne 

uporabljamo več, gredo v pozabo, s prihodom novih predmetov pa nastajajo nove. Tako na 

primer v novejših ugankah ne najdemo več ugank, ki bi spraševale po goslih, klopotcu, durih 

… Vse pogosteje pa se kot rešitev pojavljajo mobilni telefon, računalnik, televizor, robot … 

Uganke za najmlajše s tematiko predmetov najpogosteje zajemajo igrače, saj so le-te otrokom 

najbližje.  

Primer ugank o predmetih: Bela njiva – pa ni ajda, 

črno seme – pa ni mak; 

kdor to seme rad prebira, 

bo morda še učenjak. (knjiga) 

(Petkovšek, 1965, Črtomir Šinkovec) 

 

 

• uganke o vremenu: Sem spadajo uganke o vremenskih pojavih, kot so sonce, dež, veter, 

oblaki, strela … pa tudi uganke o letnih časih, mesecih in dnevih. Avtorica Mira Voglar je v 

knjigi Uganke le-te razvrstila po posameznih letnih časih: pomladne, poletne, jesenske in 

zimske. Za posamezen sklop je opisala vremenske pojave, ki so značilni za tisto obdobje. Na 

letne čase pa je razdeljena tudi slikanica Anje Štefan Sto ugank. Rešitve ugank so različni 

pojavi, ki so značilni za določen letni čas, rastline, ki takrat pridejo v ospredje, in predmeti, ki 

jih takrat pogosteje uporabljamo. 
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Primer uganke o vremenu: Poje, vriska, stoče, joče, 

koder hoče, se podi, 

okrog vogla priropoče, 

šipo ubije in zbeži. (veter) 

(Petkovšek, 1965, Matej Bor) 

 

Primer uganke o letnem času:    Stalila sneg 

                                                    v potoke žuboreče, 

                                                    posula s cvetjem 

                                                    travnike je speče. (pomlad) 

                                                    (Voglar, 1976) 

 

 

• uganke o naravi: Zajemajo živo in neživo naravo. Uganke, ki opisujejo živo naravo, imajo 

za rešitev eno od širših življenjskih oblik, kot so na primer: gozd, travnik, jasa, posamezne 

rastlinske vrste (drevo, cvetlica …) pa vse do natančnih poimenovanj rastlin in njihovih 

plodov, kot so na primer: marjetica, zvonček, lipa, želod … Ugank, ki vsebinsko zajemajo 

neživo naravo, je zelo malo, vključujejo pa vode (reka, potok, morje, slap…), gore (Triglav), 

pokrajine (Alpe), kraje (Bled, Celje, Kamnik). 

Primer uganke o rastlini: Polja niso še zelena, 

vendar deklica rumena 

trobi, trobi preko trat, 

da bo kmalu spet pomlad. (trobentica) 

(Štefan, 2014) 

 

 

• uganke o hrani: Lahko jih opredelimo kot posebno kategorijo. Poleg vseh ugank o različnih 

zelenjavnih vrstah in sadju najdemo tudi uganke o hrani, ki jo pripravljajo človeške roke 

(kruh, juha, torta ... ). Po takšnih ugankah je posegel skoraj vsak avtor, saj je hrana pomemben 

del našega vsakodnevnega življenja. 
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Primer uganke o hrani: List pri listu – mehka glava, 

kadar v skledi jo imaš, 

olje, kis in sol dodaš. (solata) 

(Jalovec, 2011) 

 

 

• svetopisemske uganke: To so uganke, ki zajemajo svetopisemsko vsebino. Napisal jih je 

Vojan Tihomir Arhar, objavljene pa so bile v katoliškem tedniku Družina. Kasneje jih je tudi 

izdal v samostojni zbirki Ugani, če znaš. Slavko Snoj, ki je knjigi napisal spremno besedo, pa 

navaja, da uganke niso namenjene le pridobivanju in utrjevanju znanja na verskem področju, 

ampak na radoživ način pospešujejo versko in z njo splošno kulturo. Ne nazadnje pa si z njimi 

lahko kratimo čas in se razvedrimo. 

Primer svetopisemske uganke: V nebesih jih je brez števila, 

in pravimo: imajo krila. 

Od začetka že sveta 

s petjem hvalijo Bogá. (angeli)  

(Arhar, 1995) 

 

 

• uganke o poklicih: To so uganke, ki opisujejo posamezen poklic. Napisalo jih je veliko 

avtorjev, niso pa tako pogoste kot nekatere druge. Navadno gre za dobro poznane poklice, s 

katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju. 

Primer uganke o poklicih: Učijo nas pisati, 

računati in brati; 

kdor se jih boji, 

se teže kaj nauči. (učitelj) 

(Majhen, 2006) 

 

 

• uganke o človeku: Vsebinsko zajemajo posamezne dele telesa: zobe, lase, dlan, nogo … 

Zajemajo pa tudi poimenovanja glede na vlogo znotraj družine: oče, otrok, dojenček, sestra …  
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Primer uganke o delu telesa: V dvoje vrst so poravnani 

in na mesto prikovani. 

Najprej beli in bahavi, 

potlej črni in majavi. 

Ko pa vrsto zapustijo, 

jojme, joj, kako bolijo. (zobje) 

(Petkovšek, 1965, Franc Beličič) 

 

 

• uganke o prevoznih sredstvih: So tematika, ki je bolj značilna za novejše uganke, saj v 

preteklosti prevoznih sredstev skorajda niso poznali. Ne pojavljajo se pogosto, jih pa večina 

avtorjev nekaj vključi v svoje zbirke. Mednje spadajo tudi bolj moderna in novejša prevozna 

sredstva, kot so: rolerji, rolka …, pa tudi delovni stroji: kopač, buldožer … 

 

Primer uganke o vozilu: Pokaže smer 

pa nima rok, 

po cestah hiti 

pa nima nog. (avto) 

(Bizjak, 1980) 

 

 

• uganke o pojmih: Zajemajo tematiko, ki jo med ugankami opazimo najredkeje. To so 

uganke o čustvih in nekaterih človeških stanjih, na primer: uganke o ljubezni, strahu, bolezni, 

obljubi, skrivnosti … 

Primer uganke o pojmu: Po stenah mi pleza, 

besede prestreza, 

besedo ujame, 

besedo povzame. (odmev) 

(Župančič, 1915) 

 

 

• uganke o literarnih delih: To so uganke, katerih vsebina opisuje nek pomemben/glaven lik 

iz zgodbe, pravljice, ki je že prej poznana, lahko pa opisuje tudi kateri drugi element, po 
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katerem je izbrano delo zelo prepoznavno. Takšnih ugank je zelo malo in jih pri piscih ugank 

težko najdemo. Posebnost je avtorica Viljenka Jalovec, ki je izdala zbirko ugank prav na to 

temo in jo poimenovala Pravljične uganke. V knjigi so zapisane uganke na izbrane pravljice, 

rešitve  so glavne osebe in dobro poznani elementi iz same vsebine. 

 

Primer pravljične uganke: Črnolasa deklica, 

skozi gozde beži, 

k sedmim palčkom v hišico 

varno se vseli. (Sneguljčica) 

(Jalovec, 2014) 

 

 

• uganke o abecedi: To so uganke o posameznih črkah, njihovi obliki in zvenu. Feri Lainšček 

je v zbirki Če padeš na nos, ne prideš na Nanos,napisal uganke za vsako črko posebej. Knjiga 

Velika ugankarica ima uganke razvrščene po abecednem seznamu rešitev, ki je tudi objavljen 

na zadnji strani knjige. Na ta način zelo hitro najdemo uganko, ki smo jo izbrali. Tudi Lorena 

Moreti (Uganke od A do Ž) ter Mojiceja Podgoršek (ABCD uganke) sta le-te razvrstili po 

abecednem redu glede na rešitev. Posebnost ugank pa je tudi ta, da stvari opisujejo na daljši 

način in je pri tem uporabljenih veliko besed na isto črko, kot je rešitev. Ostali pisci ugank pa 

le tu in tam dodajo tudi kakšno o črkah. S takšnimi ugankami se otroci na zanimiv način 

spoznavajo s črkami in glasovi ter se jih tudi lažje naučijo. 

Primer ugank o črkah: Ko črka je mala, 

je skrita pod piko. 

Ne rabi pa strehe, 

če pišeš z veliko. (črka I) 

(Lainšček, 2003) 

 

 

5.4 ZAHTEVNOST UGANK 

5.4.1 LAHKE ALI TEŽKE UGANKE 

Lahke uganke so napisane na način, ki je otrokom blizu, in govorijo o stvareh, ki jih otroci 

dobro poznajo. Sestavljene so iz konkretnih – enostavnih besed in zelo jasno opišejo stvar, ki 
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jo poskušamo uganiti. V večini primerov imajo poleg tudi ilustracijo, tako da je ugibanje še 

lažje. Poseben primer lahkih ugank so uganke avtorice Helene Koncut, kjer uganko sestavlja 

kratek verz ali vprašanje, poleg pa je razkrit tudi del slike. Takšne uganke so najprimernejše 

za najmlajše otroke in tiste, ki se z ugankami srečujejo prvič. 

 

Primer lahke uganke: Na nosu čepijo, 

pogled nam ostrijo. (očala) 

(Dodlek, 2003) 

 

Težke uganke so bolj zapletene, pogosto vsebujejo besede s prenesenim pomenom in od 

reševalca zahtevajo večjo mero domiselnosti in premisleka. Namenjene so mladini in 

odraslim. Sem spadajo tudi uganke, katerih tematika nam ni dobro poznana, na primer: 

besede, ki se v današnjem času ne uporabljajo več, ali uganke, ki se navezujejo na točno 

določeno področje, ki reševalcu ni poznano. Gre tudi za uganke, katerih rešitev ni samo 

samostalnik, ampak več besed. 

Primer težje uganke: Pozimi Vila Rogovila, 

poleti Vila Metuljarka, 

jeseni Vila Radodarka. (jablana) 

(Župančič, 1915) 

 

 

5.5 NAČIN, KAKO UGANKE PRIKAZUJEJO STVARI 

Vsaka uganka ima neke svoje posebnosti, po katerih bi jo lahko opredelili. Največji kriterij, ki 

uganke razlikuje, pa je način, kako le-te prikazujejo stvari. Od tega je v veliki meri odvisno, 

ali bo uganka lahka ali težka in kateri starostni skupini bo namenjena. 

 

• Nekatere govorijo le o zunanji podobi stvari. To so zelo preproste uganke, njihova 

vrednost je ta, da otroka same po sebi opozorijo na tisto, česar sam morda sploh ne bi 

opazil. 

• Druge uganke želijo prikazati bistvo stvari. Te prispevajo k oblikovanju pojmov, saj 

opozarjajo na značilnosti stvari. 
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• Nekatere uganke pa o stvari in njenih značilnostih govorijo v prispodobi. Pri teh otrok 

ni samo miselno aktiven, ampak deluje tudi njegova fantazija. Posredno pripravljajo 

otroka na dojemanje in doživljanje poezije. 

• Spet druge uganke želijo v otroku zbuditi doživljanje lepega ali pa naj bi ga sprostile s 

svojo šaljivostjo. 

• Nekatere zahtevajo odgovor v rimi; pri teh mora otrok soustvarjati.  

 

Vse uganke pa govorijo o stvareh, ki so otroku blizu in ki jih lahko srečuje v svojem okolju. 

(Voglar, 1976) 

 

 

5.6 REŠITVE/ODGOVORI UGANK 

Uganke so kot križišče. Vsak njihov verz nas popelje v eno izmed možnih smeri razmišljanja. 

Ko naposled naredimo miselni preskok, dobimo pravi odgovor. Včasih je odgovor kot na 

dlani, včasih pa uganka dobro skriva svojo rešitev. V težjih primerih so nam v pomoč 

ilustracije in spodbudne besede sogovornika. V vseh knjigah pa so podani pravilni odgovori, 

kjer lahko prevrimo, ali so nas misli zapeljale v pravo smer. 

 

Odgovor:  

• je lahko manjša sličica ali večja ilustracija, ki se nahaja tik ob uganki. 

• je lahko beseda, ki je zapisana v oklepaju pod dano uganko. Navadno so takšni 

odgovori zapisani obrnjeni navzdol, zasukani v levo ali desno ali pisani iz desne proti 

levi, tako da jih reševalec ne prebere, dokler ne začne s prebiranjem uganke. 

• so besede, ki so strnjene ena pod drugo na zadnjih straneh knjige. V takšnih primerih 

so uganke in odgovori na zadnji strani oštevilčeni, tako da je bralcu jasno, kateri 

odgovor pripada kateri uganki. 

• so besede, ki so zapisane pod uganko v obliki možnih odgovorov, na primer:                 

a) petelin          b) mačka          c) ovca, 

reševalec pa izbere tistega, za katerega misli, da je pravilna rešitev uganke. Ustrezno 

rešitev preveri na zadnji strani, kjer so zapisani ustrezni odgovori. Takšne uganke je 

zapisala Viljenka Jalovec v zbirki Pravljične uganke. 
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• je lahko beseda, ki se skriva v samem besedilu uganke. Črke, ki kažejo odgovor, so 

poudarjene s krepkim tiskom ali drugo barvo. Primer takšnih ugank so NTC-uganke 

Tanje Podgornik, ki jih je izdala v zbirki Tu ga ni, le kje tiči? 

• je lahko beseda, ki se skriva v samem besedilu uganke in je označena z drugačnim 

tiskom (velik tisk). Če želimo prebrati ustrezen odgovor, pa moramo njene črke 

premetati in razporediti v drugačnem vrstnem redu. Uganke v takšni obliki je izdal 

Pavle Gregorc v knjigi pod zgovornim naslovom Uganke premetanke. 

 

Na kakšen način bodo podani odgovori, se avtor odloči sam in s tem že rahlo vpliva na to, 

kateri starostni skupini bodo uganke prvotno namenjene. V nekaterih knjigah je odgovor 

podan le na en način, v drugih pa je lahko tako v sliki kot v besedi. 

 

 

5.7 ILUSTRACIJE V UGANKAH 

Ilustracije v ugankah niso namenjene samo lajšanju iskanja rešitve in rešitvi sami. V nekaterih 

knjigah slikovni material uganke razvršča po izbranih tematskih sklopih (letni časi, promet, 

kuhinja in podobno) in s tem pripomore k večji preglednosti same zbirke. Na splošno 

ilustracije knjige bogatijo in otroku omogočajo, da estetsko uživa. Na nevsiljiv način mu 

posredujejo leposlovno-likovno informacijo o danem besedilu.  

 

Škoda bi bilo, da bi vse te prelepe slike uporabljali zgolj za preverjanje, če je rešitev uganke 

pravilna ali ne. Skupaj z otroki lahko ilustracije opazujemo in se ob njih pogovarjamo. 

Spodbujamo jih, da jih sami opisujejo in širijo svoj besedni zaklad. Slike so lahko otrokom 

spodbuda k lastnemu izmišljanju ugank, pesmic ali zgodbic. Z njimi pa lahko tudi utrjujejo že 

poznane stvari (na primer: obnovijo uganko). (Voglar, 1976) 

 

Starejše zbirke ugank imajo zelo malo ilustracij, ki so po večini tudi zelo skromne. Z 

drobnimi črtami so narisani posamezni predmeti ali živa bitja. Medtem pa so novejše zbirke z 

vidika ilustracij precej bogatejše in barvitejše. Poleg sličic, ki nakazujejo odgovor, je prisotnih 

še veliko drugih elementov, ki samo sliko dopolnijo in obogatijo. Veliko zbirk ugank je 

slikanic, v katerih se ilustracija razprostira čez celotne strani, besedilo pa je natiskano čez 

sliko. Takšne knjige so za najmlajše precej privlačnejše in raje posežejo po njih, ob tem pa si 

samo vsebino tudi veliko bolje zapomnijo.  
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Nekateri avtorji ilustracije pripravijo sami, drugi se za pomoč obrnejo k znanim ilustratorjem. 

Posebnost v ilustracijah je zbirka Tu ga ni, le kje tiči?, v kateri je avtorica Tanja Podgornik v 

knjigo dodala ilustracije svojih otrok. V knjigi Orehi za stret je ilustracije prispevala 

drugošolka, ki zelo rada likovno ustvarja in je dobila takšno priložnost. V zbirki Zdaj te gozd 

sprašuje pa so ilustracije nastale izpod rok učencev, ki so tudi avtorji zbranih ugank. 

Vsi avtorji, ki ustvarjajo za otroke, pa poskušajo gledati skozi oči otroka in jim uganke čim 

bolj približati. 

 

6 DEFINICIJA UGANKE 

Skoraj vsakdo, od predšolskih otrok naprej, se lahko preizkusi v igri besed in poskuša 

oblikovati svojo uganko. Nič lažjega, izbere si besedo, ki jo želi skriti, in s pomočjo domišljije 

in znanja zanjo pripravi zvit opis, v katerem sporoči lastnosti in značilnosti izbrane besede. 

Vendar pa imamo za sestavo ugank tudi pravilo oziroma definicijo, ki nam razloži, na kakšen 

način uganko sestavimo in katere elemente za to potrebujemo.   

Na prvem mestu sta želja po sestavljanju ugank in navdih, brez domišljije in logičnega 

mišljenja pa tudi ne bo šlo. 

Definicijo sestavljajo trije postopki oziroma faze, ki so obvezna pot, če hočemo priti do 

uganke (odtujitev–asociacija–metafora). Četrti postopek (oblika uganke) pa ni nujno potreben, 

ampak uganko pomaga primerno in privlačnejše oblikovati. 

• prvi postopek: odtujevanje 

Proces odtujevanja se nanaša na opis izbranega elementa, vendar na način, da ga ločimo od 

njegovega vsakdanjega pomena in konteksta ter ga preprosto opišemo z drugimi besedami, ki 

sporočajo, kaj predmet dela, kje se nahaja, ter opišemo katero izmed njegovih glavnih 

značilnosti.  

• drugi postopek: asociacija in komparacija 

V opis, ki smo ga oblikovali na začetku, vstopita asociacija in komparacija, ki ne delujeta na 

celostnost predmeta, ampak na eno izmed njegovih značilnosti. Tu je naši domišljiji odprta 

prosta pot pri iskanju enakosti ali podobnosti opisa z drugimi elementi oziroma že poznanimi 

stvarmi. 

• tretji postopek: končna metafora 

Za predmet ali stvar, ki jo opisujemo, poiščemo še metaforo in jo priključimo prej oblikovani 

in skrbno izbrani misli. S tem napravimo dvojno prispodobo, z njo zakrijemo izbrano besedo, 
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jo povzdignemo iz vsakdanjosti, tako da postane nekaj skrivnostnega in s tem izziva našo 

domišljijo.  

• četrti postopek: oblikovanje 

Uganka je v grobem oblikovana, misli lahko enostavno združimo in zapišemo. Če želimo 

uganko napraviti privlačnejšo in njeno skrivnostnost še bolj izraziti, je priporočljivo, da jo 

primerno oblikujemo. Večinoma se uganke pojavljajo v verzih. 

 

Primer sestavljanja uganke po zapisanih postopkih je lepo predstavil Gianni Rodari v svojem 

delu Srečanje z domišljijo. Definicijo je predstavil na vsem dobro poznanem peresu. To je 

predmet, ki ga je izbral za rešitev uganke.  

V fazi odtujevanja predmeta je pero preprosto opisal, kot bi ga videl prvič. Zanj je navedel, da 

je to plastična paličica, ki ima obliko valja ali paralelopipeda z več ploskvami, končuje se s 

stožčasto konico, ki ima to značilnost: če jo podrgnemo po svetli površini, pusti viden znak. 

V fazi asociacije je novo misel iskal le za eno izmed prej navedenih lastnosti peresa, in sicer 

svetlo površino, na kateri pero pusti viden znak. Primerjal jo je z belim zasneženim poljem, 

sled, ki jo pušča pero, pa s črno potjo, ki pelje čez poje. V tretji fazi pa je poiskal metaforo za 

izbrano misel in tako povzel, da je pero nekaj, kar riše črno pot na zasneženem polju. Na 

koncu je besede še malce preoblikoval in nastala je sledeča uganka: »Pred nami zasneženo 

polje, po njem neznanec orje.« Odgovor je v začetku izbrano pero. 

Za sestavo uganke je najpomembnejši in odločilen prvi postopek, čeprav na videz deluje samo 

kot priprava. V resnici je odtujitveni element bistvenega pomena, saj sestavljalcu pomaga 

poiskati manj banalne asociacije in sproži najbolj presenetljive metafore. Za tistega, ki uganko 

rešuje, pa bo prav njihova skrivnost precej spodbudnejša. (Rodari, 1996) 

 

Takšna predstavitev definicije uganke je namenjena odraslim, otrokom pa to lahko 

predstavimo preprosteje, s pomočjo raznih iger in pripomočkov. Starejšim otrokom 

predstavimo, kako se uganke rešuje, kako se jih zapleta in razpleta. Vpeljemo jim razne 

govorne igre, ki so podlaga za kasnejše oblikovanje besed in lastno ustvarjanje. Predmet 

govorne igre najprej zapletemo in postavimo v obliki zvitega vprašanja ali stavka, ki ga otroci 

dopolnijo. Na ta način si bodo lažje zapomnili stvari, ustvarili povezave in logično sklepali. 

Besedne igre dopolnjujemo in nadgrajujemo po težavnosti ter izboru novih besed. Otroci bodo 

postopoma širili svoje znanje in besedni zaklad ter samostojno reševali in oblikovali uganke. 

(Lipnik, 1993) 
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7 POMEN UGANK V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Med knjigami, ki nas razvedrijo in učijo, so tudi take, pri katerih moramo nekoliko bolj napeti 

možgane, in zbirke ugank zagotovo spadajo mednje. Prav vsak človek pa ima tudi nek 

notranji nagon, da preizkuša in odkriva nove horizonte, pri tem pa doživlja neke vrste 

samopotrditev. Vse skupaj prispeva k njegovi osebni rasti, k njegovi samopodobi, ki je 

pomembna za nadaljnji razvoj. To velja že za predšolske otroke, ki s prebiranjem in 

reševanjem ugank dosegajo neke manjše cilje in razvijajo potrebo po novih ciljih, novih 

znanjih in preizkušnjah. 

 

Čeprav v grobem zgleda, da so uganke namenjene predvsem za razvedrilo in zabavo, pa v 

sebi skrivajo še mnogo drugih pozitivnih lastnosti. Uganka spodbuja razvoj različnih 

spoznavnih procesov in ima tudi vzgojno-izobraževalni pomen. 

 

Ker spada pod didaktično vrsto, pomen ugank lažje poiščemo in predstavimo s pomočjo 

izobraževalnih, funkcionalnih in vzgojnih ciljev, ki si jih je tudi književna didaktika postavila 

za doseganje književne vzgoje v vrtcu. Zavedati se moramo, da se ti cilji nikoli ne pojavljajo 

ločeno. Ko realiziramo določen sklop ciljev, se istočasno približujemo tudi drugima dvema. 

Še posebej so vse tri skupine prepletene in povezane v vrtcu, kjer jih je na izvedbeni ravni 

težko razlikovati. (Kordigel, 1999) 

 

Izobraževalni cilji ugank: 

• spoznavanje formalnih značilnosti dane književne vrste 

• prepoznavanje komunikacijske situacije (kdo je sporočevalec/kdo prejemnik in za 

kakšne vrste sporočila gre) 

• bogatenje metaforike in kombinatorike (prenesen pomen besed) 

• estetski razvoj jezika (rime, ritem …) 

• spoznavanje simbolne ravni razumevanja sveta (kaj pomenijo splošno znani simboli) 

• spoznavanje avtorjev izbranih del 

• širjenje besednega zaklada 

 

Funkcionalni cilji ugank: 

• sposobnost ustvarjanja domišljijske predstave 

• doživljanje in domišljijsko poustvarjanje 
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• sestavljanje individualnega besedilnega pomena 

• sposobnost razmišljanja (logično mišljenje, sklepanje, ločevanje bistvenega od 

nebistvenega, abstraktno mišljenje) 

• živo, nazorno predstavljanje doživetih stvari 

• vzrok – posledica 

• ostro opazovanje, iznajdljivost in spretnost 

• usmerjanje pozornosti 

 

Vzgojni cilji ugank: 

• spoznavanje naravnih zakonitosti 

• zdravstvena in prometna vzgoja in druge družbene ureditve 

• doživljanje slovenskega jezika kot državnega jezika (odnos do domovine) 

• ekologija (kot tematika ugank) 

• spodbujanje strpnosti (predvsem pri skupinskem reševanju) 

 

Za vzgojitelje in vzgojiteljice, ki načrtujejo dejavnosti v vrtcu, je glavni temelj Kurikulum za 

vrtce, ki za področje jezika posebej predstavlja cilje in globalne cilje. Poleg navaja primere 

dejavnosti, ki vključujejo tudi poslušanje, pripovedovanje in reševanje ugank. Zaradi njihove 

raznovrstnosti (različni načini reševanja in izvajanja, različne oblike in tematike) jih lahko 

uporabimo za izpolnjevanje različnih ciljev. (Bahovec, 1999) 

 

8 NAČINI ZASTAVLJANJA IN REŠEVANJA UGANK  

Z uganko lahko začnemo usmerjeno zaposlitev, jo uporabimo kot motivacijo, pogosteje pa se 

z uganko konča izbrana dejavnost. Uganke so lahko tudi osrednji del dejavnosti in jim je 

namenjena vsa pozornost. Načini, ki so navedeni v nadaljevanju, so posebej primerni za 

predšolske otroke, poslužujemo pa se jih lahko tudi z drugimi starostnimi skupinami in temu 

primerno tudi prilagodimo težavnost ugank. Bolj raznoliko bomo otroku zastavljali uganke, 

rajši jih bo imel in bolj vsestransko bodo učinkovale nanj. 

 

Načini reševanja ugank, če otroku uganko preberemo: 

• Otrok rešitev pove z besedo. 

To je najpogostejši način, a ne edini. Določimo lahko tudi drugačna pravila. 
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• Otrok rešitev uganke nariše.  

Otroci lahko rišejo na papir, na tablo, v pesek ... 

 

• Otrok rešitev izrazi z gibanjem.  

Namesto da otrok reče odgovor z besedo, na primer: medved, poskuša medveda izraziti v 

gibanju. 

 

• Otrok opisani predmet poišče v prostoru. 

Ko pripravljamo uganke, smo pozorni na to, da izbiramo predmete, ki se zagotovo nahajajo v 

prostoru, v katerem bomo zastavljali uganke, ali sami naberemo predmete in jih postavimo 

pred otroke.  

 

• Otrok med slikami poišče tisto, na kateri je upodobljena uganka. 

Pripravimo lahko uganke za slike, ki se že nahajajo v izbranem prostoru ali pa skupaj z 

ugankami pripravimo še slike, ki jih nato primerno razporedimo. Poskrbimo, da so vidne 

vsem otrokom, ki ugibajo. Pri tem načinu imamo možnost, da otroke spoznavamo z družbeno 

znanimi simboli in dogovorjenimi znaki. 

 

• Otrok glasovno oponaša tisto, o čemer govori uganka.  

Ob uganki o kukavici otrok kuka, ob uganki o letalu oponaša brnenje letala in podobno. 

 

• Otrok rešitev izrazi s pesmijo.  

Ob uganki o zvončku lahko otrok zapoje pesem Mali zvonček ali kakšno drugo pesem o 

zvončku. Če ne pozna nobene pesmi o zvončku, si jo lahko tudi sam izmisli. 

(Voglar, 1976) 

 

Tudi ugibamo lahko različne elemente in ne samo besedila. To je še posebej primerno za 

predšolske otroke, ki se prvič srečajo z ugankami. Otroško mišljenje je predvsem zaznavno – 

konkretno in otrokom zato ugibanje konkretnih stvari šele utira pot k nadaljnjemu ugibanju 

besedila z različnimi pojmi in prenesenimi pomeni. K besedilu prehajamo postopoma, ko 

opazimo, da so otroci nekatere pojme osvojili in pridobili na besednem zakladu. Takrat lahko 

stopimo stopničko više in jim pripravimo težje izzive.  
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Ugibamo lahko: 

• skriti predmet 

Nabor predmetov, ki so otrokom dobro poznani, skrijemo pod odejo ali v vrečo iz blaga. 

Otroci poskušajo ugotoviti, za kateri skriti predmet gre, le s pomočjo tipanja. Ko se odločijo 

za končni odgovor, predmet pogledajo in preverijo, ali je rešitev pravilna. Pri tem gre za 

ugibanje le konkretnih stvari. 

 

• manjkajoči del slike ali predmeta 

Otrokom pripravimo nepopolne slike ali predmete, ki jim manjka določen del, in jih 

spodbudimo, da sami ugotovijo, kateri del manjka, ga uspešno prepoznajo in ustrezno 

dopolnijo, sestavijo. Pomembno je, da imajo otroci možnost videti celoto in tako preveriti 

svoje razmišljanje. Pri tem lahko iz konkretnih predmetov prehajamo na simbolno raven, saj 

lahko izberemo slike, na katerih so družbeno znani simboli, osebe, ki ponazarjajo določeno 

čustvo … 

 

• gibe 

Otrokom pokažemo izbrane gibe in jih spodbudimo, da uganejo, kaj ponazarjamo. V začetku 

so to gibi za preproste stvari, ki so otrokom dobro poznane (na primer: domače živali), 

kasneje pa prikazujemo tudi gibe, ki ponazarjajo določen poklic, pojem … Tudi pri tem 

načinu je naloga otežena, ko otroci ugibajo njim manj znane elemente. Pri tem je pomembno 

tudi dobro opazovanje. 

 

• obris predmeta 

Obrise slik otrokom najlažje pripravimo v obliki sličic. Lahko pa bi obrise ugibali tudi skozi 

zaveso ali platno, ko bi bila vidna le senca predmeta. Ugibanje le-teh jim v začetku 

predstavlja trdo delo, saj predmeti niso več konkretni. Njihova domišljija in predstave jih 

lahko zapeljejo na napačna pota. Tudi pri tem je potrebno ostro opazovanje in povezovanje z 

že poznanimi stvarmi. V začetku je naloga lažja, če obrisom sličic dodamo tudi sličice z 

rešitvijo in jih med seboj samo povezujejo. 

 

• besedilo 

Začnemo s prebiranjem in pripovedovanjem ugank, ki zajemajo čim več konkretnih besed. Ob 

spoznavanju pojmovnega sveta in širjenju besednega zaklada pa prehajamo na težje uganke, 

ki besede zavijejo v drugačno podobo in jih predstavijo z drugega zornega kota. 
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Uganke pa lahko zastavljajo tudi otroci. Pri tem jim pustimo prosto pot pri njihovih zamislih 

glede oblikovanja in izražanja. Po potrebi jih spodbujamo, usmerjamo in pomagamo. 

Vsekakor pa otrok v to ne silimo, saj bi s tem dosegli nasprotni učinek, uganke pa bi izgubile 

privlačnost in zanimivost.  

 

• Otrok lahko sam zastavlja že poznane uganke. 

Če otroku uganko večkrat zastavimo, si jo zapomni. Sedaj nam on zastavlja uganke in v tej 

vlogi se počuti imenitno. Besedni uganki lahko doda še druge elemente po lastni presoji.  

 

• Otrok lahko sam sestavlja uganke. 

Spočetka bodo to nerimane uganke, npr.: To je velika žival, na glavi ima roge, pase se na 

travniku ... Kasneje pa bodo tudi njegove uganke pridobivale na kompleksnosti besed in lepši 

obliki. 

 

• Otrok zastavlja glasbene uganke.  

Na lalala zapoje melodijo znane pesmi, mi pa moramo pesem uganiti. Še težje je, če moramo 

pesem spoznati zgolj po njenem ritmu, ki ga otrok ploska ali udarja. Otrok si sam izbere 

pesem, lahko pa mu jo pomaga izbrati odrasla oseba. 

 

• Otrok zastavlja gibalne uganke.  

Iz njegovega gibanja moramo uganiti, kdo se igra na travniku: lev, miš, črviček … 

Ali pa moramo uganiti, kaj dela. Tudi pri tem načinu si lahko otrok sam izbere, kaj bo 

prikazoval, lahko pa mu idejo prišepnemo ali ponudimo, da predmet izžreba iz pripravljenih 

sličic. 

 

Spodbujanje otrok k temu, da si bodo čim pogosteje sami izmišljali uganke, bo zagotovilo 

napredek na tem področju. Pri tem pa se lahko tudi sami preizkusimo v izmišljanju. (Voglar, 

1976) 
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9 UGANKE ZA PREDŠOLSKE OTROKE 

Otrok je po naravi raziskovalec in radovednež, ki si želi izzivov. Prav zato imajo otroci 

uganke zelo radi, saj jim zanimivo in privlačno gradivo omogoča izpolnjevanje teh ciljev. 

Vendar pa vse uganke niso primerne za predšolsko obdobje. Ustrezno jih moramo odbrati in 

upoštevati, da so prilagojene miselnim in psihičnim sposobnostim otroka. Vendar pa to ni 

edini vidik, na katerega moramo biti pozorni pri izbiranju ugank. 

Pomagamo si lahko s kriteriji, ki predvidevajo, katere knjige so za otroke primernejše in 

katere manj. Vsi literarno-estetski kriteriji, ki veljajo za knjige odraslih, veljajo tudi za knjige 

otrok, le da jih moramo dopolniti še s psihološkimi in pedagoškimi kriteriji. Pri tem pa se 

moramo zavedati, da nobene izmed knjig ne smemo ocenjevati zgolj po enem izmed 

kriterijev. Če se hočemo pravilno odločiti, ali je besedilo primerno, moramo upoštevati vse tri 

kriterije. 

 

• literarno-estetski kriterij 

Kar je lepo, umetniško polno, oblikovno dovršeno in vsebinsko zanimivo za odrasle, je tudi za 

otroke. Vendar pa na področju mladinskega slovstva veljajo nekatera estetska, idejno-

vsebinska in oblikovna načela trdneje kot kje drugje. Starosti prilagojena ideja naj bi bila 

izpovedana s pomočjo skladja med obliko in vsebino besedne umetnine. Ideja mora biti jasna 

in svetla, pogled v bodočnost optimističen, vera v zmago resnice in pravice ... Knjige morajo 

biti vsebinsko harmonične, kjer človek zmaguje nad preprekami in neredom ter raste iz 

doživetij resničnosti. Oblika mora biti pravilna, dejanja pravično utemeljena, jezik pa takšen, 

da ga pri tej starostni stopnji razume. To pomeni, da je več konkretnih in manj abstraktnih 

podob in pojmov, kar je bistvenega pomena pri zbiranju ugank za predšolske otroke. 

Pomembna je tudi napetost, ki otroka spodbuja, da vztraja pri branju oziroma poslušanju. 

Uganke imajo še posebej radi zvedavi otroci, pri izbiranju pa moramo biti odrasli pozorni 

predvsem na to, da uganke za otroke niso pretežke, da otroku omogočajo uspehe in s tem 

ohranjajo ali povečujejo željo po novem ugibanju. Bilo bi narobe in odveč, če bi otroku 

vsiljevali tisto, kar ga ne zanima ali česar ne more razumeti. 

 

• psihološki kriterij 

Najpomembnejši vidik pri tem kriteriju je, da se poglobimo v to, kako bo knjigo dojemal 

otrok. Najdemo pa lahko tudi številne teorije, ki so razvile psihološke procese, ki se dogajajo 

v otroku ob stiku s knjigo. Nekatere so opisale posamezne literarne vrste, zvrsti in oblike, ki 
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so primerne za izbrano starostno obdobje ter jih otrok takrat lahko sprejema in razume. 

Takšna razvrstitev je nedvomno praktično koristna še posebej za tiste, ki nimajo veliko stikov 

z otroki in se poredko srečujejo z mladinskimi deli. Vseeno pa moramo pri tem upoštevati nek 

zdrav razum in se ne smemo strogo držati teh razvrstitev, ampak moramo izhajati iz otroka. 

Vsak otrok ima namreč svojo strukturo, živi iz svojega okolja in ima drugačno razvojno pot. 

Za otroke v predšolski dobi sta posebej značilni vprašanji »zakaj« in »kako«, ki otroku 

pomagata pravilno spoznati kakovost posameznih predmetov (oblike, barve), odnose med 

njimi in njihovo delovanje. Uganke pa zajemajo prav to, vendar v obratnem vrstnem redu. 

Opisujejo značilnost predmeta, otrok pa ugiba predmet oziroma skrito stvar in na ta način 

spoznava tudi njegove lastnosti. Književnost za otroke naj bi odražala celovito življenje 

otrokovega okolja, toda skladno z otrokovimi spoznanji. Otrokovega znanja o svetu ne sme 

samo reproducirati, ampak ga mora nadgrajevati. 

 

• pedagoški kriterij 

Knjiga naj bi bila otroku v pomoč za lastno vzgojo, za lažjo orientacijo v življenju, za 

oblikovanje osebnosti in za izživljanje potreb. V knjigi naj bi se zrcalili družbeni cilji in 

moralno karakterne odlike oseb. Spoštovanje pozitivnih vrednot pa je eden ključnih 

dejavnikov za primerno mladinsko knjigo s pedagoškega vidika. Besedila za otroke morajo 

odražati življenjsko realnost, predvsem pa realnost odnosov v otrokovem okolju. V preteklosti 

se je pojavilo mnogo nesoglasij, ali je za otroka svet domišljije in poezije koristen ali škodljiv 

ter ali ga ne zavaja in odvrača od realnosti. Moderna psihologija ne jemlje otroka kot objekt, 

ampak kot človeka v malem, ki z enako potrebo kot odrasli bralec sega po knjigah, da v njih 

sprosti svojo domišljijo, in s tem ne odreka pedagoškega pomena vsebini. Uganke za 

najmlajše ne vsebujejo veliko domišljijski elementov, ampak ponazarjajo predvsem določene 

odnose in razmerja med stvarmi, s katerimi se otroci srečujejo v vsakdanjem življenju. Otroku 

večajo intelektualno obzorje ter omogočajo izražanje čustev do posameznih tematik ter 

razvijanje literarno-estetskega okusa. Otrok z njimi odkriva nov pogled na odnose v svetu, 

nenavadne zveze vsakdanjih podob pa ga učijo opazovati stvari okoli sebe vedno z 

drugačnega vidika. 

 

Če povzamemo, mora biti književnost za otroke otrokom prilagojena in mora izhajati iz 

otroka. Pomembno je, da sta zgodba, motiv upodobljena na način, ki ustreza otrokovemu 

obzorju ter se približuje otrokovim spoznanjem in izkušnjam, njegovemu gledanju na okolje 

in njegovim jezikovnim sposobnostim. Vsebina mora biti nezahtevno oblikovana in 
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upoštevati načela, ki so otroku blizu: emocionalno doživljanje, visoka stopnja motiviranosti, 

napetost, humor, živahnost. Prav vse te elemente pa zlahka najdemo in vpletemo v uganke. 

(Stražar, 1980)  

 

10 VIRI IN LITERATURA UGANK 

Izbira ugank je v današnjih časih zelo pestra, zato ni potrebnega veliko truda in hitro lahko 

zberemo na kup uganke takšnih tematik, težavnosti in oblik, kot si jih želimo. Izbiramo lahko 

uganke posameznih avtorjev ali glede na kakšen drugi kriterij namena uporabe ugank.  

 

Uganke lahko najdemo v knjigah, le-te pa v vseh knjižnicah, ki imajo oddelek za otroke in 

mladino, saj so v večini z njimi kar dobro založene. Najhitreje bomo našli knjige izbranih 

avtorjev, saj so knjige zložene po abecednem vrstnem redu. Vendar tudi iskanje ugank po 

katerem drugem kriteriju ne bo zahtevno, saj so v večini zbirk uganke razvrščene po 

tematikah in posledično bolj pregledne. Nekatere pa že v uvodni besedi ali na zadnji strani 

knjige opišejo svojo vsebino. 

Poiščemo jih lahko v revijah, namenjenim najmlajšim. Prav tam najdemo tudi uganke 

nekaterih avtorjev, ki nimajo svojih samostojnih zbirk. Najbolj prepoznavna in tudi najstarejša 

otroška revija z ugankami je Ciciban. Sledita ji revija Cicido, ki je namenjena predvsem 

predšolskim otrokom od drugega leta dalje, ter revija Zmajček. Revije lahko kupimo, se nanje 

naročimo, če bi nas zanimalo samo poglavje z ugankami, pa so navadno na voljo za izposojo 

tudi v knjižnicah. Tematike so zelo različne, pogosto pa sovpadajo s posebnostmi in 

značilnostmi danega meseca. Rešitve so podane z besedo v oklepaju, brano od zgoraj navzdol, 

in ilustracijo. Dodatno in še atraktivnejšo možnost reševanja ponujajo uganke, ki zahtevajo, 

da poleg uganke pravilno rešitev nalepimo z ustrezno nalepko. Le-te se nahajajo v sredini 

revije, v prilogi nalepk. 

Posebnost, ki bi utegnila zanimati predvsem učitelje in vzgojitelje, je kratek pregled vsebine 

revij Ciciban in Cicido na spletu. Pod zavihkom učne priprave lahko najdemo pripravo za 

dejavnost oziroma učno uro na temo ugank, ki vsekakor lahko pomaga vsem, ki ne vejo, kako 

bi se lotili danega področja. 

Množico ugank za otroke lahko najdemo tudi na nekaterih spletnih straneh in forumih, kjer si 

jih med seboj izmenjujejo in delijo starši, vzgojitelji in učitelji. Nekatere so objavljene na 

posameznih spletnih straneh kot del priprave ali rezultat neke dejavnosti. Pod ugankami so 
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vedno napisane rešitve, o avtorju in njihovem izvoru pa le malokrat teče beseda. Tudi na 

spletu lahko najdemo nekatere avtorje ugank, ki nimajo svoje zbirke, njihovih ugank pa ne 

najdemo niti v revijah.  

Vedno pa imamo odprto pot, da se tudi sami poigramo z besedami in uganko sestavimo sami. 

S pestrejšo izbiro vsebin bomo bolj obogatili učne ure, jih naredili otrokom prijaznejše in 

zanimive.
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11 KRONOLOŠKI SEZNAM SLOVENSKIH ZBIRK UGANK POSAMEZNIH 

AVTORJEV 

1788. POHLIN, Marko. Kratkočasne uganke in druge čudne kunšte iz bele šole Petra 

Kumrasa. 

1915. ŽUPANČIČ, Oton. Sto ugank: sto ugank  – tristo zadrg, tristo zank. 

1928. ČEBULAR Albin. Prijateljčki v ugankah. 

1928. ŽELJEZNOVA-KOKALJ Mara. Dušanove uganke. 

1936. LAVRENČIČ, Ivan. Uganke. 

1939. JEZERNIK, Marija. Vesele uganke. 

1940. STRNIŠA, Gustav. Uganke. 

1948. ŽUPANČIČ, Oton. Uganke. 

1950. ALBREHT, Vera. Orehi. 

1951. STRITAR, Josip. Uganke. 

1951. BOR, Matej. Uganke. 

1952. VODNIK, Valentin. Vodnikove uganke. 

1961. KOMAN, Manica. Hop čez planke na uganke!  

1974. DODIČ, Ivan. Uganke in zanke. 

1976. VOGLAR, Mira. Uganke. 

1977. DODIČ, Ivan. Uganke in dopolnjevanke.  

1978. DODIČ, Ivan. Uganke in dopolnjevanke. 

1980. BIZJAK, Helena. Uganke. 

1980. GREGORC, Pavle. Uganke za Andreja. 

1981. VOGLAR, Mira. Bibanke uganke. 

1982. BELČIČ, Franc. Brez preglavice za bistre glavice. 

1985. GERM, Herman. Ali veš? Ali znaš? 

1986. GREGORC, Pavle. Uganke premetanke. 

1986. CIMERMAN, Ivan. Neugnanke.  

1989. AMALIETTI, Peter. Uganke. 

1989. STABEJ, Jože. Zanke. 

1990. BELTRAM, Lojze. Uganke. 

1991. LOVKO, Andrej. Alibaba in štirideset razbojnikov. 

1991. LOVKO, Andrej. Mlekarica. 
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1991. LOVKO, Andrej. Pomorščak Simbad. 

1991. LOVKO, Andrej. Svinčeni vojak. 

1994. ARHAR, Vojan Tihomir. 99 orehkov. 

1995. ARHAR, Vojan Tihomir. Ugani, če znaš!: svetopisemske in druge uganke. 

1996. GERM, Herman. Uganke: za vas za kratek čas. 

1996. PRAPROTNIK ZUPANČIČ, Lilijana. To je . . . 

1998. ARHAR Vojan Tihomir. Uganke. 

1999. MAJHEN, Zvezdana. Uganke. 

2000. MAJHEN, Zvezdana. Uganke o živalih in ena o človeku.  

2001. CIMERMAN, Ivan. Uganke vaščanke. 

2001. GRAFENAUER, Niko. Uganke. 

2002. ROZMAN, Andrej. Uganke. 

2003. DODLEK, Tone. Otrok brez morja.  

2003. STROPNIK, Ivo. Lovec in 7 vozličkov. 

2003. ŠTOJS, Tadej. Uganke. 

2003. LAINŠČEK, Feri. Če padeš na nos, ne prideš na Nanos. 

2004. KAPUŠIN, Ivan. Lahke uganke. 

2004. KAPUŠIN, Ivan. Lažje uganke. 

2004. KAPUŠIN, Ivan. Najlažje uganke. 

2004. PREAC, Gregor. Žuganke, Domače in gozdne živali. 

2004. PREAC, Gregor. Žuganke, Ptice in žuželke. 

2004. PREAC, Gregor. Žuganke, Vodne, afriške in nenavadne živali. 

2004. KONCUT, Helena. Čigav je rep?  

2004. KONCUT, Helena. Čigave so noge? 

2004. KONCUT, Helena. Čigavi so rogovi? 

2004. KONCUT, Helena. Kdo se oglaša? 

2004. KONCUT, Helena. Čigave so sledi? 

2005. KONCUT, Helena. Me poznaš? 

2005. KONCUT, Helena. Kaj slišiš? 

2005. KOLARIČ, Jana. Ugibanke male, oblečene v šale. 

2005. PODGORŠEK, Mojiceja. ABCD uganke. 

2006. BIZJAK, Helena. Uganke dopolnjevanke za Naceka in Polonco. 

2006. MAJHEN, Zvezdana. Ug(n)ankarije. 

2006. MAJHEN, Zvezdana. Uganke modrijanke. 
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2006. ROBIČ, Rudi. Za bistre glave: uganke. 

2006. ŠTEFAN, Anja. Sto ugank. 

2007. NARDIN, Milan; NARDIN, Edita. Mami, uganil sem. 

2008. ANKERST, Franc. Uganke za malčke. 

2008. MAHKOVIC, Tomaž. Uganke in zanke za male in velike otroke. 

2008. RAZINGER, Tjaša. Uganka za uganke. 

2008. ROZMAN, Andrej. Uganke: 100 + 1. 

2009. LESKOVEC, Anita. Pisane uganke. 

2009. LESKOVEC, Anita. Uganke. 

2009. MAJHEN, Zvezdana. U(k)ganimo svet. 

2009. MORETI, Lorena. Uganke od A do Ž. 

2009. ŽIBERT, Samanta. Možganke. 

2009. ŽUGMAN ŠIRNIK, Manja. Premetanke brez zanke. 

2010. ANKERST, Franc. 300 x kaj je to?: uganke za šolarje. 

2010. KOVAČ, Miran, JERMAN, Vera. Orehi za stret: uganke za male in velike. 

2010. ŠČUREK, Matjaž. Ugankarska knjiga živali. 

2011. JALOVEC, Viljenka. Uganke.  

2011. JEREB, Antonija. Uganke za male junake. 

2011. NARDIN, Milan. Oči, jaz vem. 

2011. URH, Katarina. Uganko imam. 

2011. ZAVADLAV JERMOL, Ivanka. Zbirka starih in novih ugank. 

2011. ŽUGMAN ŠIRNIK, Manja. Razvozlanke.  

2012. BELČIČ, Franc. Premisli, ugani, pomaga naj oči, pomaga naj mami. 

2012. BIZJAK, Helena. Koledarske uganke za Špelco in Mateja. 

2012. LESKOVEC, Anita. Uganke. 

2012. NARDIN, Milan. Bratec, ugibam. 

2012. SOKOLOV, Cvetka. Kaj, le kaj je to? 

2012. SOKOLOV, Cvetka. Kdo nikoli ne miruje?: uganke za malčke. 

2013. MAJHEN, Zvezdana. Od zime do zime: 111 ugank. 

2013. STURM, Milica. Uganke. 

2014. ANKERST, Franc. 1000 + 1 uganka. 

2014. JALOVEC, Viljenka. Pravljične uganke. 

2014. SOKOLOV, Cvetka. Kdo dela to? 

2014. ŠTEFAN, Anja. Še sto ugank. 
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2015. PODGORNIK, Tanja. Tu ga ni, le kje tiči? (NTC-uganke) 

2015. ŠTEFAN, Anja. Uganke.  

2015. ŽUGMAN ŠIRNIK, Manja. Besedoznanke. 
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12 KRONOLOŠKI SEZNAM SLOVENSKIH ZBRIK UGANK RAZLIČNIH 

AVTORJEV 

1931. Trdi orehi: uganke. (nabral Peter Butkovič – Domen) 

1933. Koroške uganke in popevke. Vinko Möderndorfer.  

1950. 150 ugank za Novoletno jelko. Smasek Emil. 

1965. Slovenske uganke. Darinka Petkovšek. 

1966. Uganke. Marija Turk. 

1969. Šestdeset ugank. Darinka Petkovšek. 

1974. Šviga švaga, čez dva praga. Darinka Petkovšek. 

1994. Veliko nas je . . . : uganke. Polona Kranjec. 

1996. Uganke. Vojan Tihomir Arhar.  

1996. Bibaugiba. Marjeta Zorec. 

1998. Uganke: besede, besede, resne in šaljive, so se skrile v uganke zanimive. Irena 

Šinkovec. 

1999. Uganke o živalih. Slavica Remškar. 

1999. Zdaj te gozd sprašuje: uganke učencev Osnovne šole Luče. Gašper Breznik. 

1999. Šviga švaga čez dva praga: 100 ugank. Marjeta Zorec.  

2003. Ugankarica: velika knjiga ugank . Primož Hieng. 

2005. Uganke zavozlanke. Iztok Ilich. 

2007. Kje je ključ.– stare in nove uganke, pesmi, šaljivke, zbadljivke in posmehulje ter 

ugankarska pesmica. Matej Bor. 

2013. Kolikor pikic, tolikšna sreča!: uganke za malčke. Aleksandra Lutar Ivanc. 
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13 KRONOLOŠKI SEZNAM SLOVENSKIH ZBIRK UGANK IN DRUGIH DEL  

1937 . KOMAN, Manica. Stric s košem. (zbirka povestic, ugank – 18 ugank) 

1942. KURET, Miklavž. Veselja dom II. (uganke, namizne in športne igre, ročne spretnosti) 

1956. ŠMIT, Jože. Pol za šalo, pol zares. (pesmi in uganke) 

1973. ŠINKOVEC, Črtomir. Škorčeva šola. (uganke in pesmi) 

1974. Trikrat hura za veselje: izbor otroških pesmi in ugank. Strniša, Gustav. 

1980. ARHAR, Vojan Tihomir. Ogenjček. (pesmi in uganke) 

1980. ŽUPANČIČ, Oton. Mehurčki in petdeset ugank. (pesmi in uganke) 

1980. ŠMIT, Jože. Ježek se ženi. (pesmi in uganke) 

1983. VOGLAR, Mira. Bibe v avtošoli. (zgodbice in uganke) 

1990. Glasbeni koledarček 1991. Miha Maté. (otroške ljudske pesmi in uganke)  

1991. SKUPEK, Alenka. Abeceda in uganke za palčke. (dopolnjevanje črk in uganke) 

1994. OMAN, Mojca. Poišči rime, reši uganke in pobarvaj rešitve. (dopolnjevanke in 

uganke) 

1999. ANKERST, Franc. Kaj je to? (uganke in slovenske narodne pesmi) 

2001. MASTNAK, Jože Marjan . Aua. (anagrami in uganke) 

2003. REGALI, Marija. Iskrice v očeh. (zgodbe, otroške pesmi, uganke) 

2007. Kračmanove pravljice. Del 2. Matija Valjavec. (povesti in uganke)  

2010. KOMAC, Živka. Gugalnica. (pesmi in uganke) 

2010. STROPNIK, Ivo. Nikoli odrasle. (pesmi in uganke) 

2011. KONJAR, Breda. Sestavljanka za otroke. (izštevanke, uganke, pesmi) 

2013. SOKOLOV, Cvetka. Visoko, više – do neba! (slikopisi in uganke) 

2015. Tecimo, tecimo, pravljico ulovimo. Irena Matko Lukan. (pravljice, pesmice, uganke) 

2015. Medvedi in medvedki. Slavica Remškar. (pesmice, pravljice, uganke) 
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14 AVTORJI IN NJIHOVE ZBIRKE UGANK SKOZI ČAS 

V nadaljevanju bom podrobneje prestavila nekaj avtorjev in njihovih zbirk ugank iz različnih 

časovnih obdobij, in sicer od tistih prvih, ki so pomembno vplivali na zgodovino ugank ter s 

svojim zapisovanjem in delom pripomogli, da so se ohranile do današnjih časov, se razvijale 

in se uveljavile kot literarna zvrst, pa do nekoliko mlajših, ki so se posvetili predvsem pisanju 

za otroke, uganke zavili v različne oblike, jih obogatili s pisanimi ilustracijami ter vsebinsko 

zajeli številna področja. Nekateri izmed njih so izdali po več zbirk in tako s svojim delom zelo 

pripomogli k večji zakladnici kakovostnih ugank za najmlajše. Uganke so s časom postale 

tudi vedno bolj priljubljene. 

14.1 MARKO POHLIN (1735–1801) 

Naš prvi zapisovalec ugank je bil rojen v Ljubljani. Šolal se je v Novem mestu, Ljubljani in 

nato na Dunaju, kjer je kasneje tudi delal kot predavatelj. Bil je začetnik slovenskega 

literarnega preroda. Napisal je okoli petdeset del, od katerih jih je še veliko ostalo v rokopisu. 

Začel je z deli posvetne vsebine, kasneje pa je pripravil tudi knjige za šolsko rabo (abecednik 

in prvo slovensko računico). Njegovo najpomembnejše delo je v nemščini napisana slovnica 

Kranjska gramatika. S tem delom se je začela doba preroda in deloma razsvetljenstva. Poleg 

cerkvenih pesmi je pisal tudi posvetne in svoje učence navajal k pesnikovanju v slovenskem 

jeziku. Na podlagi tega je nastala pobuda za pesniški zbornik Pisanice, ki ga štejemo za prvo 

zbirko slovenskih pesmi.  

 

• KRATKOČASNE UGANKE IN DRUGE ČUDNE KUNŠTE IZ BELE ŠOLE 

PETRA KUMRASA 

Leta 1788 je za kmečko ljudstvo zbral in izdal zbirko ugank v drobni knjižici Kratkočasne 

uganke in druge čudne kunšte iz bele šole Petra Kumrasa. V knjigi je zapisal ljudske uganke, 

katerih avtorji niso poznani, prvih devet ugank pa je njegovo avtorsko delo. V predgovoru 

knjige je obrazložil, da so uganke nastale ob raznih srečanjih pri mizi, za dobro voljo, a tudi 

zato, da so se ljudje izognili kregu in prepiranju ter se obdržali pri prijaznosti. Uganke so 

zložene od vseh stanov, od ljudi in živali ter od vseh stvari na nebu in na zemlji. Namenjene 

so mladim in starim, predvsem kmetom za potrebo in pomoč ohranjati veselje in premagati 

žalost. Nekatere učijo, kako bi znali zadovoljno živeti, obogateti na pošten način ter sebi in 

drugim pomagati v vseh možnih situacijah. Uganko obrazloži, da ni nič drugega kot ena 

zavito povedana beseda ali čudno in vse drugače, kakor je samo po sebi, postavljeno 

vprašanje, ki se skozi zakrito priliko (pergliho) zdaj s to, zdaj z drugo stvarjo naprej prenese 
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in da bi se razložilo, uganilo, včasih zato, da bi se kaj novega naučil, včasih za zbrihtanje 

pameti – da bi postal bolj pameten, včasih za razveselitev srca, za ta namen so uganke. 

 

Zakaj lasje prej ratajo sivi kakor brada? 

Zato, ker so blizu 20 let starejši kot brada. 

 

V spomladi tebe razveselim, 

v toplem letu tebe hladim, 

v jeseni tebe živim, 

pozimi tebe grejem. 

Kaj hočeš več od mene imeti? 

Le to bi rad vedel, če me poznaš? 

(eno drevo) 

 

 

 

 
             Slika 1: Kratkočasne uganke in druge čudne       
                    kunšte iz Bele šole Petra Kumrasa, 1977 

14.2 VALENTIN VODNIK (1758–1819) 

Slovenski pesnik in pisatelj je živel v Ljubljani in je s svojim mnogostranskim delom pomagal 

k napredku ljudstva, ki ga je ljubil. Sprva je opravljal duhovniško službo v različnih krajih, 

kasneje pa je opravil profesorski izpit in se zaposlili kot profesor na gimnaziji. Leta 1810 je 

postal ravnatelj na novo urejene gimnazije in ravnatelj ljubljanskih osnovnih in rokodelskih 

šol. Poleg šolstva se je posvečal še pesništvu, časnikarstvu, prevajalstvu, jezikoslovju in 

drugim vedam. Velja za prvega slovenskega pesnika glede na način njegovega pesnjenja 

zaradi posebne izvirnosti, ki jo je v poeziji dosegel in je zato ostala zgled vrsti sočasnih in 

kasnejših pesnikov, pa tudi zaradi učinkov in odmevov, ki jih je imela že v času njegovega 

življenja. Prve pesmi je objavljal v pesniškem almanahu Pisanice, naslednje pa v zabavno-

poučnem koledarju Veliki pratiki in Mali pratiki, ki je bila po vsebini podobna prvi, le 

nekoliko skromnejša in cenejša. Poleg pesmi je v pratikah objavljal še napise za mesece, 

epigrame, uganke in basni. Prvo pesniško zbirko Pesme za pokušino je izdal leta 1806. Bil je 

tudi pisec in urednik prvega slovenskega časnika Ljubljanske novice. Napisal je več šolskih 

knjig, priročnikov za ljudstvo in prevedel Kuharske bukve. Velja za človeka, ki je v svojem 

času pisal najlepši, najboljši in najčistejši jezik. 
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• VODNIKOVE UGANKE 

Za Pohlinom je uganke zbiral in zapisoval Valentin Vodnik ter jih objavljal v Veliki in Mali 

pratiki. Zbirka njegovih ugank pa je v samostojni knjigi izšla veliko let po njegovi smrti, in 

sicer leta 1952. Zbrala in izdala jih je Mladinska knjiga, slikovno pa jih je dopolnil Ivan 

Romih. Uganke so zelo kratke, eno- in dvovrstične, le nekaj je daljših, trdilne in vprašalne 

oblike. Preproste, vendar zvite uganke od reševalca zahtevajo premislek in logično mišljenje. 

Na vsaki strani je na dnu zapisana uganka, nad njo pa je ilustracija, ki nakazuje na rešitev. 

Pravilni odgovori so zapisani na zadnji strani in označeni s stranmi pripadajočih ugank. V 

večini ugank je odgovor ena beseda, nekaj pa jih je takih, ki imajo daljši odgovor. Jezik je 

preprost, ljudski, vendar veliko čistejši kot pri njegovem predhodniku. 

 

Katero repo se seje? 

(seje se seme in ne repa) 

 

Kaj imamo tako dolgo, 

dokler iščemo, 

kadar pa najdemo, nimamo? 

(uganka) 

 
Slika 2: Vodnikove uganke, 1952

14.3 JOSIP STRITAR (1836–1923) 

Pesnik, pisatelj, esejist in slovstveni kritik, dramatik in prevajalec je bil rojen v Velikih 

Laščah. Šolal se je v domačem kraju in v Ljubljani, na Dunaju pa je študiral klasične jezike in 

književnost. Bil je odličen dijak in študent, med študijem je kot domači učitelj poučeval v 

premožnih dunajskih družinah. Veliko je potoval in si utrjeval znanje ter širil literarno 

obzorje. Po opravljenem profesorskem izpitu se je zaposlil kot gimnazijski profesor na 

Dunaju. Prvič se je oglasil v javnosti leta 1866, ko je na Jurčičevo pobudo napisal sloviti uvod 

v ponovno izdajo Prešernovih poezij. Kasneje je na Dunaju začel izdajati prvo slovensko 

leposlovno revijo Zvon in v njej objavil večino svojih del. Preizkusil se je v vseh literarnih 

vrstah, zvrsteh in oblikah, vendar je svojo nadarjenost najbolj videl v literarni estetiki in 

kritiki. Z njima je prispeval tudi glavni delež v slovensko književnost. Napisal je štiri 
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mladinska dela: Pod lipo, Jagode, Lešniki in Zimski večeri, v katerih so tudi uganke. Nekaj jih 

je bilo objavljenih tudi v listu Slovenski gospodar, ki je izhajal vsak mesec v pouk in zabavo 

ljudstvu. 

 

• UGANKE 

Samostojno izdajo Stritarjevih ugank je izdala Mladinska knjiga leta 1951 pod naslovom 

Uganke. V knjigi je okrog šestdeset ugank, ki vsebinsko zajemajo predvsem naravo in živali, 

nekaj pa je predmetov, ki jih človek uporablja v vsakdanjem življenju. Na vsaki strani je 

zapisana ena od dve- do štirivrstična uganka, poleg pa so ilustracije izpod rok Jožeta Ciuhe. 

Sličici sta vedno dve, ena nakazuje rešitev, druga pa preneseni pomen besedila. Pravilni 

odgovori so zapisani tudi na zadnji strani. Stritarjeve uganke so se ohranile do današnjih 

časov, preberemo jih lahko v otroških revijah Cicido in Ciciban. 

 

 

Možiček pade z drevesa v travo, 

klobuček okrogel mu krije glavo; 

zver pride ščetinasta, dolgousta, 

popade možička in ga pohrusta. 

(želod) 

 
    Slika 3: Uganke, 1951 

 

 

14.4 OTON ŽUPANČIČ (1878–1949) 

Rojen je bil leta 1878 v Beli krajini, kasneje pa je živel v Ljubljani, študiral na Dunaju, veliko 

potoval in iskal primerno zaposlitev ter jo dobil leta 1913 kot arhivar v ljubljanskem mestnem 

arhivu. Kasneje je delal še v gledališču, sprva kot dramaturg, nato kot generalni tajnik, 

nazadnje pa kot upravnik SNG. Ustvarjal je petinpetdeset let in bil celo prvo polovico 

dvajsetega stoletja v središču slovstvenega življenja na Slovenskem. Njegovo pesniško delo je 

najobsežnejše, po vsebini in obliki pa najraznovrstnejše. V začetku je pesnil kratke verzne in 

kitične pesmi, kasneje pa tudi daljše, ode in himne, zložene v bolj sodobnih verzih. Nastopal 

je tudi kot dramatik, esejist, kritik in odličen prevajalec. Izredno umetniško moč je pokazal v 
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svojem pesništvu za otroke, s katerim se je z manjšimi presledki ukvarjal vse življenje. Z njo 

si je pridobil sloves najboljšega slovenskega mladinskega pesnika. Za mlade je objavil štiri 

pesniške zbirke: Pisanice, Lahkih nog naokrog, Sto ugank in Cicibana. Ustvaril je literarnega 

junaka Cicibana, ki se po priljubljenosti lahko kosa z najbolj poznanimi literarnimi liki iz 

svetovne mladinske književnosti. 

 

• STO UGANK 

Drobna knjižica bistroumnih jezikovnih in miselnih igric je izšla leta 1915. V njej se mora 

bralec skozi odlično zastavljene zanke pazljivo prebiti do pravilne rešitve. Po obliki so uganke 

kratke, zgoščene kitice z dvema ali štirimi stihi. Pogosto so tematsko med seboj povezane, 

sicer pa zbirka vsebuje pisano paleto različnih motivov (narava, živali, predmeti, pojmi …). V 

knjigi ni ilustracij, pravilne odgovore pa lahko preverimo na zadnjih straneh knjige.  

 

 

 

Brez ključka je zaklenjeno, 

čez goro je namenjeno, 

vsak lahko ve, komu in kam, 

kako in kaj pa eden sam. 

(pismo) 

 
 

Slika 4: Sto ugank, 1915

   

• UGANKE 

Leta 1948 je ob pesnikovi sedemdesetletnici izšla nova knjižica ugank. Iz prve zelo odmevne 

zbirke jih je izbral Igo Gruden in jih izdal v količinsko bolj okrnjeni obliki. Obogatile so jih 

ilustracije avtorice Marlenke Muk. Le-te pritegnejo bralčevo pozornost že pred samim 

branjem. 

Tudi tej zbirki sta sledila še dva ponatisa pod enakim naslovom, vendar vsakič v novi 

preobleki in z različnim izborom ugank. Na ta način so uganke dobile modernejšo podobo in 

postale privlačnejše tudi za predšolske otroke. V zbirki iz leta 1975 je za slikovno podobo 

poskrbela Melita Vovk Štih, v zbirki iz leta 1998 pa je svoje delo izrazil Marjan Manček. 

Tudi Župančičeve uganke lahko preberemo v številnih izdajah otroških revij.  
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Biserne brez kril čebele, 

sinoči stiha priletele, 

noč na travi prenočile, 

davi v sonce se poskrile. 

(rosa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Slika 5: Uganke, 1948 

 

 
 

 
 
 

Pet sinov iz ene hiše, 
pa se vsak drugače piše. 

(prsti) 

    Slika 6: Uganke, 1975 

 

 

 

 

Bela golobica, 

črn vran – 

krog zemlje se lovita, 

noč in dan. 

(noč in dan) 

 
Slika 7: Uganke, 1998
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14.5 MANICA KOMAN (1880–1961) 

Ljudska pisateljica in pesnica je bila rojena v kmečki družini v Ljubljani. Šolala se je v 

Šentvidu, druženje z dijaki in spodbuda Frančiška Lampeta so ji vzbudili zanimanje za 

ljudsko slovstvo, s posojanjem knjig pa ji širili obzorja. Njena prva pesem je bila natisnjena v 

časopisu Domoljub. Sprva je pisala črtice, kasneje pa tudi igre. Svoja dela je objavljala v 

različnih časopisih in revijah. V kasnejših letih svojega ustvarjanja pa se je posvetila 

predvsem pravljicam, ugankam, šalam, igram in pesmim za otroke. Pisala je predvsem za 

ljudstvo in zajemala motive iz lastnega okolja ter osebnih izkušenj. Njen slog je poljuden, 

romantičen in melodramski. Z literarnim delovanjem se je udejstvovala kot napredna žena in 

bila članica Splošnega ženskega društva. 

V starejših letih je bila dobro poznana kot pripovedovalka pravljic in otroških zgodbic na 

ljubljanskem radiu.  

 

• HOP ČEZ PLANKE NA UGANKE! 

Zbirka ugank je izšla leta 1961. V knjigi so v igri besed skriti motivi živali in narave, okolja, v 

katerem je živela avtorica. Uganke so preproste, po večini štirivrstične, opremljene z barvnimi 

ilustracijami. Le-te so izpod rok Ksenije Prunkove in nazorno prikazujejo rešitve ugank. 

Posebnost je nekaj ugank, ki v rešitvi zahtevajo dva odgovora.  

 

 

Bel balonček, 

v njem mavrica se sveti. 

Če hočeš ga prijati, 

v zrak poskoči, 

se razpoči. 

(milni mehurček) 

 
Slika 8: Hop čez planke na uganke! 1961

 

 

14.6 VERA ALBREHT (1895–1971) 

Avtorica je bila rojena v meščanski družini v Krškem, kasneje pa se je preselila v Ljubljano. 

Tam se je tudi šolala, študirat pa se je odpravila na Dunaj, vendar študija zaradi prve svetovne 
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vojne ni zaključila. Poznamo jo predvsem kot pesnico, pisateljico, publicistko in prevajalko. 

Najbolj je ostal zvesta literaturi za otroke, saj je za časa življenja objavila dvanajst pesniških 

in tri prozne zbirke. Med proznimi deli je večkrat ponatisnjena uspešnica Lupinica ter Nekoč 

pod Gorjanci, kjer izstopajo spomini na otroštvo. Zanje je prejela Trdinovo nagrado. Veliko 

je tudi prevajala, redno objavljala pesmi po različnih revijah in časopisih. Veliko njenih ugank 

je objavljenih v različnih zbirkah, kot so: Slovenske uganke, Šestdeset ugank, Uganke o 

živalih … Vse življenje se je zavzemala za boljši, pravičnejši svet in se na krivice odzivala z 

uporom, razumom in srcem. Posvečala se je človekoljubnim dejavnostim, pomagala 

zdravnikom pri negi ranjencev ter kot prostovoljka sodelovala v bojih za severno mejo v 

karavanškem predoru pri Podrožci. 

 

• OREHI 

Njena samostojna zbirka ugank je izšla leta 1950 v manjši, vendar bogati knjižici. Zbranih je 

veliko ugank iz preprostega vsakdanjega življenja. Najpogosteje se pojavljajo motivi živali, 

narave in predmetov. Uganke so zapisane na vsaki drugi strani, poleg pa je ilustracija, ki 

prikazuje nekaj iz besedila. Na drugi strani uganke pa je čista slika pravilnega odgovora. Ker 

drugih rešitev ni, se uganke štejejo za nekoliko težje, kajti če reševalcu predmet na sliki ni 

poznan oziroma ne ve, kako ga poimenovati, ne more svojega mnenja nikjer preveriti. 

Dvobarvne ilustracije je prispeval Igor Pleško. 

 

Po orehu urna skače, 

bel predpasnik, rjave hlače. 

Med vejevjem škrta, žaga, 

neprestano šviga, švaga. 

Jedrca je vsa pobrala, 

tla z lupinami nastlala. 

(veverica) 

 
Slika 9: Orehi, 1950

 

14.7 MIRA VOGLAR (1935) 

Rojena je bila leta 1935 na Ravnah na Koroškem. Študirala je muzikologijo in glasbeno 

pedagogiko ter kasneje opravila magistrsko delo iz glasbene pedagogike na ljubljanski 
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Glasbeni akademiji. Sprva je bila zaposlena v vrtcu, nato kot učiteljica na vzgojiteljski šoli in 

nazadnje kot predavateljica na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Je avtorica številnih glasbenih 

pravljic, glasbeno-didaktičnih iger, ugank, izštevank, številnih radijskih in televizijskih oddaj, 

scenske glasbe za otroška gledališča in pesmi za otroke. Je tudi avtorica mnogih knjig za 

vzgojitelje in učitelje, tematsko povezanih z glasbo in otroki. Za svoje delo na vzgojno-

izobraževalnem področju je prejela Žagarjevo nagrado. Značilnost njenih del so preproste 

tematike, ki na vesel in igriv način govorijo o stvareh, ki so otrokom dobro poznane (ljudje, 

predmeti, živali). Njena posebnost so tudi bibe, izmišljena bitja, ki so, vendar jih ni.  

 

• UGANKE 

Zbirka Uganke je razdeljena na pet tematskih sklopov, in sicer: uganke za vsak dan (živali, 

predmeti, vremenski pojavi), pomladanske uganke, poletne uganke, jesenske uganke in 

zimske uganke. Slednje v prvi uganki sklopa skrivajo ime letnega časa, v ostalih pa njegove 

glavne značilnosti, ki jih prepoznajo že najmlajši. Uganke so oštevilčene, pod istimi 

številkami pa lahko na zadnjih straneh knjige preverimo pravilne odgovore. Ti so zapisani 

tudi pod ugankami, le da se besede berejo z desne proti levi. Na vsaki strani knjige sta 

zapisani po dve uganki (ena pod drugo), na drugi strani pa se v isti višini nahaja ilustracija v 

obliki odgovora. Knjiga vsebuje tudi predgovor avtorice, kjer nagovori mlade bralce, staršem, 

vzgojiteljem in učiteljem pa so namenjene vrstice s predstavitvijo ugank, predlogi za 

kreativnejše reševanje in nadgradnjo. Knjiga je izšla leta 1976, ilustracije pa je oblikovala 

Lidija Osterc. 

 

 

 

 

Zelene so njene hlače. 

Še više kot bolha skače. 

Za dom ji je blatna mlaka. 

Ponoči pa glasno kvaka. 

(žaba) 

 
Slika 10: Uganke, 1976
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• BIBANKE UGANKE  

Zbirka, ki je izšla leta 1981, začne z razlago, kako so nastale Bibanke uganke, ter 

predstavitvijo bib, namenjeno predvsem odraslim. Ob koncu knjige je poslovilni pozdrav, 

namenjen otrokom. Na vsaki strani v knjigi so zapisane tri uganke, nad katerimi se nahaja 

naslov, ki nakazuje temo sledečih ugank. Na primer: pod naslovom Tri rožice so uganke, 

katerih rešitve so: zvonček, žafran in teloh. Tudi ostale teme so povezane z naravo in živalmi. 

Rešitve so zapisane pod ugankami, pisane so od zadaj naprej in so na sprednjih straneh knjige 

razvrščene po abecednem redu, poleg pa so številke strani pripadajočih ugank. Za ilustracije 

bib, ki nakazujejo obliko rešitve, je poskrbela Lidija Osterc. Pod ugankami na dnu strani je 

avtorica dodala nekaj vprašanj, ki omogočajo nadaljnji pogovor. Zapisana so v imenu bib in 

stvari, ki so povezane z njimi. Bibanke uganke so leta 1985 izšle tudi za slepe otroke v 

Braillovi pisavi. 

 

 

Na letni dopust odpotuje 

le, če močno dežuje. 

Sicer pa revež gara, 

ves dan le zemljo rahlja. 

(deževnik) 

 

 

 

 

Slika 11: Bibanke uganke, 1981

                                                                                                         

14.8 NIKO GRAFENAUER (1940) 

Slovenski pesnik, esejist, kritik, urednik in prevajalec je rojen leta 1940 v Ljubljani. 

Diplomiral je iz primerjalne književnosti in literarne teorije na Univerzi v Ljubljani in je sprva 

živel kot samostojni književnik. Nato je bil urednik knjižnih zbirk za otroke pri Mladinski 

knjigi, zatem do upokojite direktor in glavni urednik založbe Nova revija. Prve verze je začel 

pisati že v času gimnazije in takrat sta v srednješolski reviji Mlada pota izšli tudi dve njegovi 

pesmi. Odprla so se mu vrata in začel je objavljati tudi v drugih literarnih revijah. Prva 

pesniška zbirka, ki jo je napisal za odrasle, je Večer pred praznikom, za otroke pa Pedenjped. 

Upodobil je značilnega otroškega junaka, kot sta pred njim naredila Župančič s Cicibanom in 

Levstik z Najdihojco. V začetku je bila njegova poezija vezana na tradicijo in intimistično 
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poezijo, kasneje pa je postal eden glavnih predstavnikov slovenskega pesniškega 

modernizma. Grafenauer je dobitnik številnih nagrad, leta 1980 je prejel nagrado 

Prešernovega sklada, leta 1997 pa Prešernovo nagrado. 

 

• UGANKE 

Grafenauer je izdal le eno knjigo ugank, vendar precej bogato, saj šteje njena vsebina kar 

štiriinpetdeset kvalitetnih ugank. Zbirka je izšla leta 2001. Uganke so v knjigi razgibano 

razporejene, dodatno živahnost pa jim dajo slike ilustratorja Marjana Mančka. Predmeti, ki jih 

uganke opisujejo, so vedno prikazani v nekem dogajanju. Če v svoj odgovor nismo 

popolnoma prepričani, pravilno rešitev lahko preberemo na zadnji strani. Uganke so zapisane 

v verzih in se pogosto rimajo ter uganki dodajo poseben čar. 

 

 

 

Najvišji med hišami je po postavi, 

klobuk iz oblakov nosi na glavi 

in prav do neba je visoko vzravnan. 

Kdo ali kaj je ta velikan? 

(nebotičnik) 

 
Slika 12: Uganke, 2001 

 
 

14.9 ZVEZDANA MAJHEN (1950) 

Pesnica, ki je po poklicu vzgojiteljica in diplomirana psihologinja, je rojena leta 1950 v 

Ljubljani. Ker ima pesniško dušo, je pustila službo in sedaj se ukvarja le še s pisanjem. Njena 

dela so namenjena tako mladini kot odraslim. Redno objavlja poezijo in prozo v mladinskih 

revijah ter poezijo v literarnih revijah za odrasle. Že več let piše strokovne prispevke s 

področja psihologije za revijo Moj malček. Več kot sto njenih pesmi za otroke in odrasle je 

uglasbenih in izdanih na zgoščenkah. Zelo rada pa sestavlja in zastavlja tudi uganke, kar 

lahko vidimo po res veliki zakladnici le-teh, izdala je namreč kar šest različnih zbirk. Tudi 

uganke so stalnica v otroških revijah.  

 



53 
 

• UGANKE  

Prva zbirka ugank je izšla leta 1999. Avtorica v predgovoru nagovori starše, učitelje in 

predvsem otroke, v nadaljevanju pa sledijo uganke. Vsebinsko opisujejo predvsem živali in 

naravo ter nekaj vozil in predmetov. Opremljene so z majhnimi barvnimi sličicami, ki so delo 

ilustratorke Mojce Cerjak. Če v rešitev nismo prepričani, jo lahko preverimo na straneh ob 

koncu knjige pod zaporednimi številkami strani. Posebnost v knjigi je zadnji del, kjer avtorica 

zapiše še nekaj besed o pomenu ugank in o načinu mišljenja, ki se sproži v človeku med 

reševanjem. 

          

Potrebuješ dve rezini 

in plast slastnega v sredini; 

če naenkrat dva poješ, 

kakor gams na goro greš. 

(sendvič) 
  

Slika 13: Uganke, 1999

 

 

• UGANKE O ŽIVALIH IN ENA O ČLOVEKU 

Naslednja zbirka je izšla leta 2000 pod naslovom Uganke o živalih in ena o človeku, ki zelo 

nazorno izrazi tematiko ugank. V knjigi bralce zopet najprej pričaka uvodni nagovor, v 

katerem avtorica razloži, kako so nastajale uganke, ter podeli nekaj nasvetov za reševanje. 

Otroke nagovori, naj se zabavajo, obenem pa preverjajo svoje znanje ter ga morebiti 

nadgrajujejo. Otroke poimenuje geniji in jih s tem spodbudi k uspešnemu reševanju. 

Ugankam je ilustracije prispevala Mojca Svetič. 

 

Človek ga ima za kralja 

živalskega sveta, 

sit se v hladni senci valja 

in v grivo godrnja. 

(lev) 

 

  
Slika 14: Uganke o živalih in ena o človeku, 2000
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• UG(N)ANKARIJE 

Nova zbirka ugank je izšla šest let kasneje, torej leta 2006, pod naslovom Ug(n)ankarije. Tudi 

v tej knjigi avtorica bralce najprej nagovori in nadaljuje svoje razmišljanje iz prejšnje knjige. 

Poudari, kako pomembno je bogastvo, ki ga nosimo v sebi, s knjigo pa ga lahko ohranjamo in 

še bolj bogatimo. Tistim, ki bi se jim pri reševanju morebiti zataknilo, pa nameni nekaj 

spodbudnih besed, naj ne obupajo prehitro, naj verjamejo vase, da to zmorejo, in naj še malo 

napnejo možgančke. Na koncu knjige pa jih vseeno čakajo rešitve, tako da lahko odgovore 

preverimo. Tematsko so tudi te uganke zelo raznovrstne, navadno dve strani ugank pripadata 

eni tematiki. Tokrat je knjigi ilustracije prispevala Nina Drol. 

  

Sam s seboj po svetu raja, 

drevje kuštra, mu nagaja – 

krila dviga, kape sname, 

le doma nas ne ujame. 

(veter) 

 
Slika 15: Ug(n)ankarije, 2006 

 

 

• UGANKE MODRIJANKE 

Istega leta (2006) pa je avtorica izdala še eno zbirko ugank, in sicer Uganke modrijanke. V 

svojem predgovoru pravi, da to niso uganke za modrokrvne ljudi ali osebe z modrimi očmi, 

pač pa za vse tiste, ki so zvedavi in jim po glavi rojijo številna vprašanja o svetu. Take otroke 

celo poimenuje Modrijani. Dodaja, da je v svetu veliko ugank – stvari, katerih ne poznamo, in 

te uganke obstajajo, dokler ne dobimo logične in smiselne razlage oziroma odgovora. Tako je 

tudi z ugankami v knjigi. Svoje končne odgovore lahko preverimo v ilustracijah Mojce Cerjak 

ali na zadnjih straneh knjige, kjer so lepo oštevilčene. Tematike so precej podobne v prejšnjih 

dveh zbirkah, le da se odgovori ne ponavljajo in zajemajo več elementov iz sodobnega 

življenja. Uganke so mogoče za odtenek težje. 
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V beli hiški na kolesih 

se počutim kot doma; 

očka vozi, mama kuha, 

sestra z mano šah igra. 

(avtodom) 

 
Slika 16: Uganke modrijanke, 2006

                                                                                                           

• U(K)GANIMO SVET 

Leta 2009 je avtorica postregla z novim naborom ugank. Kot je v njenem običaju, je tudi v tej 

knjigi najprej predgovor, ki bralce nagovori, spodbudi in povabi k širjenju svojega znanja – 

reševanju ugank. V tej zbirki so uganke razdeljene po mesecih v letu, teme pa je izbrala na 

podlagi svetovnih, mednarodnih in državnih praznikov, ki se praznujejo v danem mesecu. 

Posamezni prazniki in datumi so navedeni na dnu strani. Tako je na primer v mesecu juniju 

(8. junij – svetovni dan gasilcev) uganka o gasilcih, čeprav gasilci svoje delo opravljajo vse 

mesece v letu. Ilustracije, ki se razprostirajo čez celotne strani in prikazujejo neko celotno 

zgodbo, za vse rešitve na izbrani strani je oblikovala Erika Omerzel. Pravilne odgovore lahko 

preverimo tudi na zadnjih straneh knjige. 

 

 

Z vključeno sireno 

na pomoč hitijo, 

z močnim curkom vode 

ogenj pogasijo. 

(gasilci) 

 
Slika 17: U(k)ganimo svet, 2009
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• OD ZIME DO ZIME 

Zadnja zbirka ugank avtorice Zvezdane Majhen je izšla leta 2013. Že sam naslov nam pove, 

da knjiga vsebinsko zajema celo leto, natančneje mesece v letu. Čeprav je tematika ugank 

zelo podobna kot v prejšnji zbirki, pa so uganke nove in sveže. Tokrat je zajela nekaj 

značilnosti posameznih mesecev, za dodatno vsebino pa si je pomagala z naborom novih 

datumov svetovnih dni. Tudi tokrat so navedeni na dnu strani. Uganke so slogovno enake kot 

v prejšnjih knjigah, verzne, po večini štirivrstične. Ilustracije izpod rok Daše Simčič zajemajo 

celotne strani, dodatno živahnost pa dodajo uganke, ki so včasih pisane tudi postrani in v 

polkrogu.                      

 

 

Prve Goriške 

so sladke kot med, 

v maju jih štejem 

za najboljšo jed. 

(češnje) 

 
Slika 18: Od zime do zime, 2013

          

14.10 ANDREJ ROZMAN ROZA (1955) 

Pesnik, pisatelj, komediograf in igralec je bil rojen leta 1955 v Ljubljani. Študiral je 

književnost in slovenski jezik, vendar ga je potem bolj zanimalo gledališče. Preizkusil se je 

kot igralec in nastopal v raznih igrah v gledališču, na televiziji in v filmu. Piše parodične in 

komične pesmi, pravljice in gledališke komedije za otroke in odrasle, predeluje klasična 

besedila za druge medije, jih prevaja ali prestavlja v sodobnost. Sodi med najizvirnejše in 

najbolj vsestranske sodobne ustvarjalce pri nas. Za svoje delo je prejel številne nagrade, med 

njimi Levstikovo, Župančičevo in Prešernovo nagrado. 

Kot mladinski pesnik se odlikuje po svojih nenavadnih, šokantnih izrazih, pogosto 

slengovskih in pogovornih besedah ter temah, kot so strah, samota, požrešnost, umazanija, 

lenoba. Poleg raznovrstnih pravljic je izdal tudi dve zbirki ugank, ki so izmed vseh ugank 

zagotovo med najduhovitejšimi. 
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• UGANKE  

Knjiga, ki je izšla leta 2002, vsebuje štirinajst krajših ugank, ki so tematsko zelo raznovrstne. 

Opisujejo naravo, predmete, pojme pa tudi novodobni delovni stroj (bullbager). Rešitve lahko 

preverimo v barvni ilustraciji poleg uganke, zapisane pa so tudi na zadnji strani v drobnem 

tisku, obrnjene so navzdol. Posebnost so tri uganke, ki v svojem besedilu skrivajo dva 

odgovora. Te so tudi malce težje. Ilustracije k ugankam je prispeval Zvonko Čoh. 

 

       

Dva moža na istem mestu stojita, 

pa sta drug pred drugim skrita. 

Eden poleti proč odganja ptiče 

in drugi pozimi zabava otročiče. 

(strašilo in sneženi mož) 

 
Slika 19: Uganke, 2002

 

• UGANKE: 100 + 1  

Še ena zbirka zvitih in zavitih ugank za možgansko telovadbo o živalih, vozilih, pojavih in 

predmetih je izšla leta 2008. Ugank je veliko več, so pa prav tako zelo zanimive in igrive, po 

večini so štirivrstične. Na eni strani so zapisane ena do tri uganke, poleg pa so velike barvne 

ilustracije, katerih lastnik je Svjetlan Junaković. Le-te pravilne odgovore zavijejo v humorne 

slike z veliko mero domišljije. Uganke so oštevilčene, na zadnjih straneh knjige pa so pod 

istimi številkami zapisani pravilni odgovori, da jih lahko preverimo. 

 

Mali martinček na soncu se greje, 

ko nas zagleda, zbeži. 

A v vročih deželah ima večjega brata, 

pred katerim zbežali bi mi. 

(krokodil) 

 
Slika 20: Uganke 100 + 1, 2008
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14.11 LILIJANA PRAPROTNIK ZUPANČIČ (1955) 
Pisateljica in ilustratorka je poznana tudi pod imenom Lila Prap. Rojena je leta 1955 v Celju, 

po izobrazbi pa je diplomirana arhitektka. Ukvarja se z opremljanjem prostorov, grafičnim 

oblikovanjem in karikaturo, najpomembnejši del njenega ustvarjanja pa sta pisanje za otroke 

in ilustracija. Njene prepoznavne poteze so izvirnost, duhovitost in prijazna dostopnost 

njenega dela. Gotovo pomeni eno najboljših slovenskih imen na področju otroške literature in 

ilustracije in je s svojim izvirnim delom prepoznavna tudi v svetu (slikanice so bile prevedene 

v veliko različnih jezikov). V njenih delih imajo glavno vlogo živali, saj pravi, da »... živali 

predstavljajo otrokom svet pristnosti, prvobitnih nagonov. Tako kot otroci so neobremenjene 

z razmišljanjem, moralnimi kodami in problemi odraslih ljudi.« Je dobitnica številnih nagrad 

za kakovostno delo na področju otroške literature in knjižne ilustracije, v tujini pa se razvršča 

na lestvice najbolj reprezentativnih ilustratorjev. Ilustracije, literarne prispevke in miselne 

orehe za otroke objavlja tudi v različnih slovenskih otroških revijah. 

 

• TO JE . . .  

Predstavlja naslov in slog ugank, zbranih v manjši knjižici, ki je izšla leta 1996. Uganke so v 

večini štirivrstične, zapisane na način, da se končajo z besedama to je in tremi pikami. 

Reševalca sprašujejo po pravilnem odgovoru, ki uganko dopolni in jo zavije v celoto. Vsebina 

ugank v besedilu skriva živali, le nekaj je predmetov. Rešitve lahko preverimo v ilustraciji, 

zapisane pa so tudi z besedo pod uganko, zrcaljeno v desno. Zanimivo je, da je tako priznana 

ilustratorka tokrat delo prepustila Jelki Godec Schmidt. 

 

         

 

Mala ženica 

na tankih nožicah 

gore prestavlja, 

to je . . . (mravlja) 

 
Slika 21: To je . . . , 1996
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14.12 CVETKA SOKOLOV (1963) 

Slovenska mladinska pisateljica, pesnica, prevajalka in visokošolska učiteljica je rojena leta 

1963 v Ljubljani. Začela je s prevajanjem knjig iz nemščine in angleščine, zelo rada pa si je 

izmišljala zgodbice in jih pripovedovala svojima sinovoma. Kasneje je začela zgodbe tudi 

zapisovati in nastala so prva njena dela. Glavna junaka njenih pripovedi sta največkrat kar 

njena otroka. Dogodivščine so včasih resnične, včasih izmišljene. Poleg otroških zgodb piše 

še slikopise, pesmi in uganke. Zajema motive iz vsakdanjega življenja, opisuje drobne otroške 

radosti ter stiske, ki jih otroci premagajo ob podpori odraslih oseb. Mnoga njena dela redno 

izhajajo v revijah Cicido in Ciciban, nekatera pa so bila tudi prevedena v tuje jezike. Po 

zamislih Sokolove je Televizija Slovenija posnela več poučnih oddaj nanizanke Zajček Bine. 

 

• KAJ, LE KAJ JE TO?  

Prvo zbirko ugank je avtorica izdala leta 2012. V uvodnem govoru začne z uganko, ki v nekaj 

kratkih vrsticah enostavno in razumljivo razloži, kaj knjiga zastavlja in kaj je naloga 

reševalca. Na kratko tudi predstavi vsebino celotne knjige. Zajetih je enaindvajset ugank, ki s 

pomočjo ilustracij Polone Lovšin nakazujejo na štiri letne čase. Vsebinsko so te uganke, ki jih 

avtorica poimenuje tudi pesmice, predvsem uganke o naravi in predmetih, ki jih v določenem 

letnem času pogosteje najdemo/uporabljamo (na primer: za poletje čoln).  

 

 

Vprašanje kaj, le kaj je to? 

Ti pesmica zastavi. 

Prisluhni ji, preberi jo, 

povej odgovor pravi! 

(uganka) 

 

  
Slika 22: Kaj, le kaj je to? 2012

 

• KDO NIKOLI NE MIRUJE? 

Leta 2012 je avtorica izdala še eno zbirko ugank pod naslovom Kdo nikoli ne miruje? Zbirka 

je veliko bolj pisana in živahna z vidika ilustracij, katerih avtorica je Ana Zavadlav. Tudi 

uganke so bolj igrive, bolj otroške, čeprav med njimi najdemo tudi manj prijetne, vendar 

življenjske teme (bolezen). Knjiga je razdeljena na devet tematskih sklopov, poimenovanih z 
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naslovi, pod vsakim pa bralca čaka od štiri do devet ugank. Uganke so pisane skozi otroške 

oči in zajemajo situacije, s katerimi se najmlajši srečujejo vsak dan. Pravilni odgovori se 

skrivajo v ilustracijah, zapisani pa so tudi v drobnem tisku na dnu strani. 

 

 

 

Tukaj se gugam, krmilo vrtim, 

dričam se, plezam, podim in kričim. 

Kam boš prišel se brezskrbno igrat, 

kje boš postavil iz peska si grad? 

(otroško igrišče) 

 
Slika 23: Kdo nikoli ne miruje? 2012

 

• KDO DELA TO? 

Zbirka, ki je izšla leta 2014, je slogovno zelo podobna svoji predhodnici. Nova kartonka 

prinaša zanimivo tematiko poklicev, ki je za otroke še posebej privlačna. Otroci bodo ob 

reševanju spoznavali poklic pilotke, vzgojitelja, gasilke, natakarja, kuharja in še mnogih 

drugih. Za živahne ilustracije, ki prikazujejo rešitev, je tokrat poskrbela Tanja Komadina. Le 

te pa lahko preverimo tudi v drobnem tisku na dnu strani. Uganke so primerne za širjenje 

besednega zaklada in razvijanje logičnega mišljenja.  

 

 

Lase umivam, češem, strižem, 

jih s toplim zrakom posušim, 

s krtačo skrbno oblikujem,  

v pričesko skrbno uredim. 

(frizer/frizerka) 

 
 

Slika 24: Kdo dela to? 2014
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14.13 ANJA ŠTEFAN (1969) 

Slovenska mladinska avtorica je rojena leta 1969. Po poklicu je profesorica slovenščine in 

angleščine ter magistra znanosti iz etnologije. Piše avtorske pesmi, kratke sodobne pravljice 

in zelo rada si izmišlja uganke. Znana je po priredbah ljudskih pravljic in pripovedk ter 

prevodov in priredb teh v slovenščino, nekatera njena dela pa so prevedena v angleščino. 

Značilnosti njenega ustvarjanja so medbesedilne povezave z ljudskim izročilom, predvsem pa 

avtorska nadgradnja. Najpogosteje objavlja v revijah Cicido in Ciciban. Izdaja v 

monografskih publikacijah. Je dobitnica številnih nagrad, večkrat je bila nominirana tudi za 

mednarodne nagrade. Med številnimi deli je izdala tudi tri zbirke ugank, ki so namenjene 

predvsem najmlajšim. 

 

• STO UGANK  

Zbirko, ki je izšla leta 2006, sestavlja sto oštevilčenih ugank, po večini štirivrstičnih. 

Tematsko so zelo raznovrstne, skupaj z bogatimi ilustracijami Jelke Reichman pa nakazujejo 

na štiri letne čase. Večinoma prevladujejo uganke o značilnostih, ki se kažejo v naravi v 

izbranem letnem času, ter o živalih, ki jih takrat najpogosteje srečamo. Ilustracije 

predstavljajo določene pojave in opravila, v sebi pa skrivajo rešitev uganke. Le-te lahko 

preverimo tudi na zadnji strani pod zaporednimi številkami. Knjiga je zelo bogata in privlačna 

že na prvi pogled. 

 

Črtasta srajčka 

in drobcena krila – 

v lončke iz voska 

bo med natočila. 

(čebela) 

 
Slika 25: Sto ugank, 2006 

 

• ŠE STO UGANK 

Zbirka novih sto ugank iz leta 2014 slogovno lepo nadaljuje prvo zbirko. Uganke so nekoliko 

daljše, za odtenek tudi težje, saj vsebujejo nekoliko več prenesenih pomenov in stvari 

opisujejo na bolj zvit način. Ilustracije, ki pripadajo isti avtorici, pa tudi v tej zbirki 
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nakazujejo na podobo letnih časov. Vsebinsko manj ugank zajema tematiko živali, več pa 

predmete in stvari iz narave. Pravilne rešitve lahko preverimo v slikah poleg ugank in na 

zadnjih straneh knjige. 

 

Sestrice iz iste hiše, 

vse enako so velike, 

čim ti pridejo pod roke, 

pa začnejo se razlike: 

ene manjšajo se hitro, 

a pustijo več sledi, 

drugim pa lesene plaščke, 

komaj kdaj se prikroji. 

(barvice) 

 

 
 
Slika 26: Še sto ugank, 2014

 

 

• UGANKE  

V tretji zbirki ugank Anje Štefan iz leta 2015 najdemo izbrane uganke iz prvih dveh knjig. 

Tematika in slog ostajata ista, za novo zunanjo podobo in ilustracije pa je tudi tokrat 

poskrbela Jelka Reichman. Ugank je nekoliko manj, rešitve pa tudi v tem delu najdemo v 

slikah in na zadnji strani. 

 

 

Rahlo jo zakotalim 

in počakam, kaj pokaže. 

Jaz bi vedno vseh šest pik – 

a na koncu ona ukaže. 

(kocka) 

 
        Slika 27: Uganke, 2015 
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14.14 HELENA KONCUT (1971) 

Pisateljica in ilustratorka, rojena leta 1971 v Ljubljani, je poznana tudi pod priimkom Koncut 

Kraljič. Po izobrazbi je ekonomistka, ki je ustanovila založbo, v kateri izdaja svoje knjige in 

jih tudi ilustrira. Njene knjige so izdale številne založbe v Španiji, Italiji, Turčiji, Braziliji, 

Kitajski, Koreji, Portugalski, Belgiji, Rusiji, Maleziji. Je aktivna v založniški panogi in je 

članica upravnega odbora v Društvu slovenskih založnikov, Zbornici knjižnih založnikov in 

knjigotržcev ter Slovenskega knjižnega sejma. Za najmlajše je napisala in ilustrirala veliko 

slikanic, zgibank in ugank, nekaj romanov, enciklopedijo naj naj rekordov ter knjige za otroke 

s posebnimi potrebami. 

Pod sklopom ugank je izdala šest zbirk, ki so si oblikovno in slogovno zelo podobne, vendar 

vsaka druge vsebine. Prav zaradi svojih nazornih slik in preprostega besedila so namenjene 

mlajšim otrokom in tistim, ki se prvič srečujejo z ugankami. V vseh zbirkah je za ilustracije 

poskrbela kar avtorica sama. 

 

• ČIGAV JE REP?  

Uganke so izšle leta 2004 in vsebinsko zajemajo izključno živali, in sicer: prašiča, veverico, 

ribo, bobra, petelina, žirafo, pava in lisico. Spadajo pod lažje uganke, saj je poleg preprostega 

besedila razkrit tudi jasen del slike. Na eni polovici strani je namreč zapisana uganka, na drugi 

polovici pa je razkrit le rep živali. Uganka sprašuje: Čigav je rep? Za pravilni odgovor 

dvignemo zavihek, ki zakriva drugo polovico živali in celota je tu. Poleg je tudi zapisano, za 

kaj gre. Rep je zelo prepoznaven del živali, ki si ga otroci navadno hitro zapomnijo in zato z 

ugibanjem nimajo težav. Na zadnji strani knjige pa je za izbrane živali zapisanih še nekaj 

zanimivosti (na primer: kako so velike, kaj jedo, kje živijo …). 

 

 
Slika 28: Čigav je rep? 2004 

 
Slika 29: Čigav je rep? 2004 (primer uganke)
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• ČIGAVE SO NOGE? 

Istega leta (2004) je izšla še ena knjiga v enakem slogu, le da avtorica tokrat sprašuje: Čigave 

so noge? Uganke tokrat zajemajo: raco, čebelo, mačko, kokoš, slona, srno, žabo in orla. V 

zbirki so navedene krajše uganke, razkrit pa je tudi del slike – noge dane živali. Za pravilni 

odgovor pogledamo pod zavihek, kjer se odkrije celotna žival. Tudi te uganke spadajo pod 

lažje. V zadnjem delu so zapisani pravilni odgovori in nekaj lastnosti živali (na primer: 

kakšna je njihova dlaka/perje, kdaj se oglašajo, koliko mladičkov imajo … 

 

 
Slika 30: Čigave so noge? 2004 
 

 
Slika 31: Čigave so noge? 2004 (primer uganke)

• ČIGAVE SO SLEDI? 

Tretja zbirka, ki je izšla leta 2004, sprašuje: Čigave so sledi? Tokrat uganko spremlja 

ilustracija peska, v njem pa sledi različnih živali: jelena, medveda, zajca, divjega prašiča, psa, 

mačke, orla in veverice. Pod zavihkom pa se skriva slika celotne živali, ki ji pripadajo izbrane 

sledi. Knjiga je težja od prejšnjih, saj sledi niso element, ki bi ga poznal vsak, še posebej ne 

sledi živali, ki jih v vsakdanjem življenju ne srečujemo. Pri prejšnjih zbirkah so slike v pomoč 

uganki, pri tej pa je obratno, in sicer uganka pomaga razkriti, čigave so sledi. Knjiga je zelo 

dobrodošla za učenje poznavanja sledi na drugačen in zanimiv način. Tudi v tej knjigi so 

navedene značilnosti živali, ki nastopajo v ugankah. 

 
 Slika 32: Čigave so sledi? 2004 

 
Slika 33: Čigave so sledi? 2004 (primer uganke) 
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• ČIGAVI SO ROGOVI? 

Leta 2004 je izšla tudi zbirka Čigavi so rogovi? V istem slogu kot v prejšnjih knjigah tudi v 

tej uganko spremlja ilustracija omenjenega dela živali. Rogovi so narisani ob besedilu, na 

drugi strani pa nas pod zavihkom čaka celotna ilustracija živali ter njeno poimenovanje. 

Uganke so zopet težje, saj le malokdo loči živali samo po sliki njenih rogov, še posebej, ko so 

si ti med seboj zelo podobni. Je pa odličen pripomoček, da si to znanje pridobimo. Avtorica si 

je za svoje uganke sposodila rogove kozoroga, antilope, gamsa, losa, muflona, jelena, srnjaka 

in koze. Ob koncu knjige so kot dodatek zapisane nekatere značilnosti živali. 
 

 
Slika 34: Čigavi so rogovi? 2004 

 

 
Slika 35: Čigavi so rogovi? (primer uganke)

• KDO SE OGLAŠA? 

Avtorica je leta 2004 dobila navdih za še eno podobno knjigo, tokrat pod naslovom Kdo se 

oglaša? Tudi tokrat po vsebini nastopajo živali, vendar njihovega pravega glasu ne slišimo. 

Ob uganki je le zapisan glas, in sicer tako, kot ga ponavadi izrazimo ljudje. Ilustracija 

pravilnega odgovora se tudi tokrat skriva pod zavihkom. Ker v knjigi nastopajo domače 

živali, katerih oglašanje znajo posnemati že malčki, se uganke uvrščajo pod lažje uganke. V 

knjigi poskušamo prepoznati: kravo, raco, ovco, psa, mačko, kokoš in žabo. Tudi zanje je v 

zadnjem delu knjige zapisanih nekaj zanimivosti (kako poimenujemo samčka/samičko, koliko 

časa živijo, kako dobro vidijo …). 

 
  Slika 36: Kdo se oglaša? 2004 

 
         Slika 37: Kdo se oglaša? (primer uganke)
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• ME POZNAŠ? 

Nova zbirka ugank iste avtorice je izšla v naslednjem letu, tj. leta 2005. Tudi tokrat nastopajo 

živali, in sicer: kača, krokodil, zebra, leopard, tiger in žirafa. V tej knjigi se poleg uganke 

nahaja slika, ki predstavlja dlako oziroma vzorec, ki ga žival nosi na svoji koži. Na podlagi 

tega je avtorica izbrala živali, katerih kožni vzorci so bolj prepoznavni. Pod zavihkom se 

skrivata celotna ilustracija in poimenovanje opisane živali, tako da lahko svoj odgovor tudi 

preverimo. Knjiga je odlična za preverjanje in nadgrajevanje svojega znanja, predvsem za 

najmlajše. Kot je značilno za uganke avtorice Koncut, tudi ta navaja nekaj zanimivosti 

izbranih živali (na primer: koliko so težke, kako hitro se premikajo, v kakšnem okolju živijo). 

 

 
Slika 38: Me poznaš? 2005 

 
Slika 39: Me poznaš? 2005 (primer uganke) 

 

 

• KAJ SLIŠIŠ? 

Leta 2005 je izšla še ena zbirka, in sicer za razliko od drugih v tej ne nastopajo živali. Po 

slogu je najbolj podobna knjigi Kdo se oglaša, le da gre tokrat za ugibanje predmetov, ki 

spuščajo določen zvok. Zvoka ne slišimo, ampak je zapisan tako, kot ga oponašamo ljudje. 

Uganke so oblikovane v zgodbo o deklici, ki poteka od jutranje budnice do odhoda v šolo. 

Prebudi jo zvok budilke, nato zasliši zvonjenje telefona, skozi okno pa puhanje vlaka in pisk 

železničarja na piščal. V kuhinji zacinglja zvonček, ki naznanja zajtrk, kmalu zatem pa že brni 

avto, da deklico odpelje v šolo. 
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Slika 40: Kaj slišiš? 2005 

 
Slika 41: Kaj slišiš? 2005 (primer uganke)

 

 

 

15 ZAKLJUČEK TEORETIČNEGA DELA 
 

V teoretičnem delu smo ugotovili, da ima uganka veliko različnih definicij, kljub temu pa 

lahko med njimi najdemo skupne elemente in povzamemo, da je uganka krajše besedilo, ki  

duhovito in igrivo opiše izbrano misel, rešimo pa jo lahko le s premislekom in domiselnostjo. 

Pojavlja se v različnih oblikah, vendar je pod takim poimenovanjem najbolj poznana kot 

literarna uganka, ki jo štejemo za književno zvrst. Vse ostale pojavne oblike ugank imajo še 

dodatno, bolj specifično poimenovanje. 

 

Uganke so se začele pojavljati s prvimi pisavami in so nastajale z različnimi nameni in se 

posledično pojavljale v različnih oblikah. Sprva so jih kot nerazumljive in skrivnostne izreke 

uporabljali pri takratnih verovanjih, kasneje pa kot razne zarotilne obrazce in zaklinjevalne 

besede, ki so varovale ljudi peklenskih sil, kuge, bolezni, požarov in naravnih katastrof. 

Pojavile so se tudi kot oblika kripotgrafije za politične diplomatske namene. Veliko kasneje se 

je kriptografije poslužila tudi znanost. Kot literarna zvrst se je uganka začela pojavljati med 

umetniki besede, še posebej pisatelji. Zelo radi so jih v svoje misli zavili veliki modreci. Za 

krajšanje časa in zabavo pa so se pojavljale tudi med preprostim ljudstvom. Svoje besede so 

izražali na drugačen, nevsakdanji način. 

 

Skrivnostni opisi in zvite besede so se širile iz roda v rod po ustnem izročilu, le malokdaj so 

se zapisovale in se ohranile za današnje rodove. Na Slovenskem jih je prvi začel zapisovati 

Marko Pohlin in tudi izdal prvo knjižico ugank. Kasneje so mu sledili še mnogi drugi. Velik 

napredek pa je uganka doživela v času Otona Župančiča, pomembnega avtorja za slovensko 
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mladinsko poezijo. Pogostost pojavljanja se je od takrat naprej povečala, največji porast pa je 

doživela po letu 2000. Od takrat naprej sta vsako leto izšli najmanj dve samostojni zbirki 

ugank. Vedno več je piscev ugank, konstantno pa se pojavljajo tudi v mladinskem tisku. 

 

Uganke so zelo raznovrstne, zajemajo lahko čisto vsa področja človekovega življenja in ga na 

zanimiv in igriv način predstavijo tudi najmlajšim. Z njimi se otroci učijo novih pojmov, 

logičnega mišljenja, sklepanja, ločevanja bistvenega od nebistvenega ter spoznavajo pomen v 

prispodobe ujetih besed. Za predšolske otroke moramo odbrati uganke, ki so prilagojene 

njihovim miselnim sposobnostim. To pomeni, da vsebujejo več konkretnih besed, so krajše, 

spremljajo pa jih ilustracije, ki pomagajo najti pravilen odgovor. Le-te uganke tudi obogatijo 

in jih naredijo otrokom še privlačnejše. 
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16 EMPIRIČNI DEL 

V praktičnem delu sem si zadala preveriti poznavanje tematike ugank in pogostost uporabe v 

vrtcih, in sicer sem to želela preveriti v skupini predšolskih otrok drugega starostnega obdobja 

in pri zaposlenih v javnih vrtcih. 

 

Pri predšolskih otrocih sem želela ugotoviti, kako jim je poznana tematika ugank, ter z njimi 

preizkusila načine zastavljanja in reševanja ugank. Skozi različne dejavnosti sem jih 

spodbudila k samostojnemu oblikovanju le-teh. 

 

Ker je porast ugank v zadnjih letih vse večji, zaradi njihove raznovrstnosti pa jih lahko 

vključimo v različne tematike in dejavnosti, me je zanimalo tudi, kako poznana je tema 

vzgojiteljem in vzgojiteljicam, zaposlenim v javnih vrtcih, ki za predšolske otroke pripravljajo 

program, kako pogosto segajo po njih pri pripravi dejavnosti in s katerim namenom. 

 

Za svoje delo sem si zastavila spodaj naštete cilje, delovne hipoteze ter uporabila opisano 

metodo dela. 

 

16.1 DELO S SKUPINO PREDŠOLSKIH OTROK 

Cilji raziskave v skupini predšolskih otrok so:  

• preveriti trenutno poznavanje tematike ugank (kaj to je, kje jih najdemo, kakšne teme 

zajemajo, primeri uganke) 

• preizkusiti različne načine zastavljanja in reševanja ugank 

• nadgraditi in razširiti znanje tematike ugank 

• spodbuditi k samostojnemu oblikovanju uganke na otrokom primeren način 

• preveriti, ali se je po končanih dejavnostih znanje poglobilo 

 

16.1.1 HIPOTEZE 

Za delo s predšolskimi otroki sem si postavila naslednje hipoteze: 

1. Otroci poznajo uganke in jih uspešno rešujejo. 

2. Otroci bodo samostojno oblikovali uganko ob pomoči slikovnega ali fizičnega 

materiala. 
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3. Poznavanje zajete tematike ugank bo pri otrocih boljše po končanih dejavnosti kot na 

njihovem začetku. 

 

16.1.2 METODA DELA 

Vzorec: 16 predšolskih otrok (sedem dečkov in osem deklic), starih od štiri do pet let v 

javnem vrtcu v Ajdovščini.  

 

Pripomočki: uganke različnih slovenskih mladinskih avtorjev, knjige ugank avtorice Anje 

Štefan, različne didaktične kartice, različni predmeti, slikovni material, papir, barvice. 

 

Postopki izvedbe: V začetku sem z vsakim otrokom posebej izvedla krajši vprašalnik in tako 

pridobila podatke o njihovem trenutnem znanju o ugankah. Sledile so štiri dejavnosti, s 

katerim sem otrokom predstavila različne načine zastavljanja ugank in različne načine 

reševanja ugank. Obiskali smo vrtčevsko knjižnico in poiskali knjige ugank, posebej pa sem 

jim predstavila avtorico Anjo Štefan. Predstavila sem jim značilnosti ugank in jih spodbudila 

k samostojnemu oblikovanju uganke. Ob koncu vseh dejavnosti sem z njimi ponovila začetni 

vprašalnik in preverila, ali se je njihovo znanje dopolnilo in nadgradilo. 

 

Tehnika zbiranja in podajanja podatkov: 

Za podajanje podatkov in izvedbo dejavnosti sem uporabila različne metode: pogovor, 

razgovor, razlago, demonstracijo, metodo opazovanja in spraševanja. 

Za pridobivanje podatkov sem uporabila vprašalnik, ki sem ga uporabila izključno za študijski 

namen, otrokom pa je bila zagotovljena anonimnost. 

Dejavnosti in vprašalnik sem izvedla junija 2015. 

 

Obdelava podatkov: 

Za vsako dejavnost sem zapisala pripravo z vsemi potrebnimi elementi. Po vsaki dejavnosti 

pa sem zapisala analizo poteka dela in svojih ugotovitev. 

Pri vprašalniku sem analizirala odgovore za vsako vprašanje posebej. Odgovore sem prikazala 

s pomočjo tabel in besedne razlage. 
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16.1.3 PRIPRAVE IN ANALIZA DEJAVNOSTI SPOZNAVANJA IN OBLIKOVANJA 

UGANK  

Dejavnosti sem izvedla v skupini predšolskih otrok v javnem vrtcu v Ajdovščini, v enoti 

Ribnik. Otroci so bili stari od štiri do pet let. Skupaj z začetnim in končnim spraševanjem sem 

dejavnosti izvajala štiri dni, približno po eno uro. V skupini je bilo skupno 19 otrok, vendar 

niso bili vsi prisotni vse štiri dni. Pri analizi sem zato uporabila le podatke za petnajst otrok, ki 

so bili prisotni pri vseh dejavnostih. Za pripravo ugank in dejavnosti na temo ugibanja sem 

uporabila tematiko živali, igrač ter predmetov in si pomagala z ugankami različnih slovenskih 

mladinskih piscev. 

 

1. DEJAVNOST 

Predstavitev različnih načinov zastavljanja ugank: 

- Ugibanje  na otip. 

- Ugibanje  kretnje (pantomima). 

- Ugibanje manjkajočega dela slike. 

- Ugibanje obrisa predmeta. 

- Ugibanje besedila. 

 

Cilji: -    Otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih ter različnih   

                socialnih situacijah.  

- Otrok prepoznava, uživa in se zabava v različnih glasovnih in besednih igrah ter pri 

tem doživlja zvočnost in ritem. 

- Otrok doživlja in spoznava komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja 

problemov. 

- Otrok spoznava besedo kot vir informacij. 

(Kurikulum za vrtce, 1999) 

 

Uvodni del: Vreča presenečenja. 

V skupini se otrokom najprej predstavim, nato pa jih povabim, da pogledajo, kaj sem prinesla 

s seboj. V vreči imam različne predmete na tematiko živali, hrane in predmetov/igrač. Otroke 

povabim, da zamižijo in z roko sežejo v vrečo, izberejo en predmet in poskušajo ugotoviti, kaj 

so našli. Odgovor najprej povejo, nato pa pogledajo, ali je njihova ugotovitev pravilna. 

Po igri sledi pogovor o tem, kaj smo počeli, ali je bilo težko/lahko, o čem smo ugibali ...  
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Glavni del: Slikovne in besedne uganke 

Otroke razdelim v dve skupini, obe dobita didaktične kartice za ugibanje manjkajočega dela 

in obrisa predmeta. 

 

Prva skupina dobi kartice, na katerih bodo narisani različni predmeti izbranih tematik. 

Posamezen predmet bosta sestavljali po dve sličici, na vsaki bo le polovica predmeta. Naloga 

otrok bo, da bodo iskali in ugibali, kateri dve sličici se ujemata in tvorita smiselno celoto. 

Kartice bodo vsebinsko predstavljale tematiko živali. 

 

Druga skupina pa bo dobila kartice, na katerih bodo narisani le obrisi posameznih predmetov 

istih izbranih tematik. Otroci bodo z opazovanjem poskušali ugotoviti, kaj posamezna sličica 

predstavlja. Po potrebi otrokom pomagam z besednimi namigi. Kartice bodo zajemale 

predmete, predvsem igrače. 

Skupini nato tudi zamenjam. 

 

Ugani gibe 

Najprej sama izvajam različne gibe, ki ponazarjajo določen predmet ali določeno delo, otroci 

pa poskušajo ugotoviti. Otrokom nato ponudim, da izžrebajo eno izmed pripravljenih sličic, si 

jo dobro ogledajo, nato pa poskušajo videno pokazati z različnimi gibi in premikanjem telesa. 

Po potrebi otrokom dovolim, da dodajo pokazanemu tudi glas oziroma jim pomagam z 

besednim namigom. Ugibajo vsi ostali otroci. 

 

Ugani opis 

Zadnji način pa bo seveda tudi klasična uganka, in sicer jo bom otrokom povedala ali prebrala 

in jih ponovno spodbudila, da ugibajo. Otroke spodbudim, da za odgovor dvignejo roko, nato 

pa sama pokličem otroka, da pove pravilen odgovor. Za ta sklop bom izbrala tematiko 

predmetov in hrane. 

 

Zaključni del: Povzetek današnje ure 

Na večji plakat skupaj z otroki zapišem in poleg prilepim sličico, ki predstavlja, na kakšne 

načine so bile predstavljene današnje uganke. Otroke spodbujam z vprašanji, na kakšen način 

bi uganko še lahko zastavili. 
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Situacija učenja:  

individualna in v interakciji. 

 

Metode dela:  

- razlaga, 

- pogovor, 

- lastna aktivnost. 

Pripomočki: 

- vreča z različnimi predmeti, 

- kartice za spomin z obrisi, 

- kartice za sestavljen spomin 

živali, 

- kartice za uganke z gibi, 

- plakat in sličice za povzetek ure.

 

ANALIZA 

Pri prvi dejavnosti sem želela otrokom predstaviti, kaj vse lahko ugibamo in pripravila temu 

ustrezne dejavnosti. Tako sem otrokom lažje razložila, da je uganka nekaj, kar je skrito, mi pa 

poskušamo ugotoviti, za kaj gre. Otrokom sem poskušala prikazati, da lahko včasih predmet 

»vidimo« na drugačen način, kot ga že poznamo. Za to sem uporabila igro, pri kateri so otroci 

ugibali predmete samo s tipanjem. Izbrala sem različne igrače, ki sem jih nabrala v igralnici in 

so otrokom dobro poznane. Otroci so v igri zelo uživali, predvsem pa jih je zelo zanimalo, 

kateri predmet se skriva v njihovih rokah. Čeprav so ga dobro otipali, njihovi odgovori niso 

bili vedno pravilni. Spoznali so, da imajo nekateri predmeti zelo podobne ali celo enake 

lastnosti in z njimi lahko opišemo več različnih stvari. V nadaljevanju so otroci ugibali 

manjkajoči del slike na temo živali in obris predmetov na temo igrač. Za lažje delo sem otroke 

razdelila v dve skupini. Otroci so skozi igro zopet ugibali, obenem pa iskali možne rešitve. 

Ker jim je bil del že razkrit, so s sklepanjem in dobrim opazovanjem morali najti še drugi 

ustrezen del in tako priti do celote. Otroci so si izbrali najprej po en del, ga opisali z besedami, 

nato napovedali, kaj mislijo, da bi to bilo, nato pa so poskušali dobiti celoto. Včasih jim je to 

uspelo takoj, včasih so za to potrebovali več časa. Več težav so imeli pri ugibanju obrisov 

predmetov, saj lastnosti skritega niso bile tako jasno izražene. Obrisi slik so jih večkrat 

zavedli in spominjali na kaj drugega. Otroci so nato ugibali kretnje, ki sem jih pokazala sama, 

potem pa so jih pokazali tudi otroci s pomočjo pripravljenih kartic. Tudi pri tej igri so ugibali, 

iskali možne rešitve ter logično sklepali, za kaj gre. Skupaj smo ugotovili, da lahko določen 

predmet pokažemo tudi na več različnih načinov in še vedno vsi mislimo isto stvar. Ob koncu 

sem otrokom zastavila besedne uganke. Otroci so vedeli, da morajo uganiti, za kaj gre, le da 

so jim tokrat bile v pomoč le besede, ki opisujejo skrito stvar. Uganke so uspešno reševali in 

opazila sem, da se ob potem počutijo zelo dobro in si želijo še novih ugank. Po končanih igrah 
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je sledil še pogovor, kaj smo v današnji uri spoznali. Ugotovitve smo s sličicami zalepili na 

plakat, ki je otrokom ostal v skupini. 

 

2. DEJAVNOST 

Predstavitev različnih načinov reševanja ugank: 

- Odgovor izrazimo s sliko. 

- Odgovor pokažemo s kretnjo (pantomimo). 

- Odgovor poiščemo v prostoru. 

- Odgovor narišemo. 

 

Cilji:  

- Otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih.            

- Otrok prepoznava, uživa in se zabava v različnih glasovnih in besednih igrah. 

- Otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa. 

- Otrok doživlja in spoznava komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja  

- problemov. 

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

(Kurikulum za vrtce, 1999) 

 

Uvodni del:  Nagajive sličice 

Otroke povabim, da skupaj oblikujemo krog, po tleh pa raztrosim večje število sličic. 

Otrokom povem, da so to nagajive sličice, ki so mi ušle, in jih spodbudim, da mi jih pomagajo 

pobrati, ampak tako, da sličico poberejo takrat, ko ustreza pravilnemu odgovoru povedane 

uganke. Za to dejavnost bom uporabile uganke živali in literarnih likov. 

 

Glavni del: Klovni 

Pri tej dejavnosti otroci poskušajo odgovor pokazati z gibi, zato sem izbrala še posebej 

preproste uganke na temo predmetov in živali. Uganko preberem in otroke, ki poznajo rešitev, 

spodbudim, da vzdignejo roko. Izberem enega izmed otrok, ki rešitev pokaže z gibi. Ostali 

otroci pa potrdijo, ali je odgovor pravilen ali ne. 

 

Veter 

Sledi dejavnost oziroma igra, pri kateri bodo otroci iskali predmete, ki se nahajajo v njihovi 

igralnici. Ker bodo iskani predmeti na različnih koncih, sem igro poimenovala veter, ki je 
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stvari raznosil na različne konce. Tudi tokrat bom uganke prebrala, in sicer bodo na temo 

predmetov in igrač. 

 

Umetnik 

Otrokom razdelim liste in barvice in jih spodbudim, da bodo tokrat odgovor uganke narisali. 

Za to dejavnost si pripravim uganke, katerih odgovori so dovolj enostavni, da jih otroci znajo 

narisati. Uganke zastavljam z besedami. Za vsako uganko otroci dvignejo sličico in jo 

primerjajo z ostalimi. Skupaj potrdimo pravilen odgovor. 

 

Zaključni del: Povzetek današnje ure 

Po končanih dejavnostih skupaj z otroki napravimo plakat, na katerega napišem in prilepimo 

sličice, ki ponazarjajo, na kakšen način lahko izrazimo odgovor uganke. Tudi tokrat otroke 

preko vprašanj spodbujam, da še sami predlagajo, kako bi odgovor lahko izrazili. 

 

Situacija učenja: individualna in 

skupinska. 

 

Metode dela: 

- razlaga, 

- pogovor, 

- opazovanje, 

- lastna aktivnost. 

Pripomočki:  

- sličice z različnimi motivi živali 

in literarnih likov, 

- preproste uganke, 

- predmeti in igrače v igralnici, 

- listi in barvice,  

- plakat in sličice za povzetek 

današnje ure. 

 

ANALIZA 

V drugi uri dejavnosti sem za otroke pripravila različne načine izražanja rešitve uganke. S tem 

sem želela otrokom pokazati, da si za uganko lahko izberemo, karkoli nam je poznano ali je v 

naši bližnji okolici. Tako stvar tudi lažje opišemo in zanjo poiščemo ustrezne lastnosti. V 

prvem delu so otroci rešitve izražali s sliko. Na sredino kroga sem razporedila različne slike 

živali in literarnih likov, nato pa zastavila besedne uganke. Otrok, ki je poznal odgovor, je 

dvignil roko, nato pa pokazal na izbrano sliko. Ostali so mnenje potrdili ali zavrnili. Uganke 

so bile za odtenek težje, predvsem pri opisu literarnih likov, ko so zajemale vsebino iz izbrane 

pravljice. Otroci so nato rešitve izražali z gibi, preverili pa smo jih tudi z besedo. Opisane 

predmete so iskali tudi v igralnici in odgovor podali tako, da so na predmet pokazali. Otroci 



76 
 

so bili ves čas zelo pozorni na moje besede, saj je vsak želel prvi prepoznati, za kaj gre, in 

pravilno rešiti uganko. Tudi tokrat so otroci ugotovili, da nas besede lahko zavedejo, saj imajo 

nekateri predmeti enake lastnosti. Med reševanjem so spoznali, da morajo počakati, da 

uganko povem do konca, saj jim bom v nadaljevanju razkrila še kakšno podrobnost, s katero 

bodo lažje ugotovili, za kaj gre. Nazadnje so otroci rešitev izrazili s sliko. Otrokom je bil ta 

način reševanja najbolj všeč, saj je uganko lahko rešil čisto vsak in ne samo tisti, ki je bil 

poklican. Rešitve smo preverili tako, da smo skupaj pregledali in primerjali sličice. Otroci so 

ugotovili, da niti dve sličici nista enaki, čeprav so vsi narisali isto stvar. Spodbudila sem jih k 

razmišljanju, zakaj je temu tako, in bila zelo presenečena nad njihovimi pravilnimi odgovori. 

Povedali so, da čeprav gre na primer za rožo, si vsak lahko predstavlja drugačno, saj je v 

naravi veliko različnih rož. Vsak nariše tisto, ki jo sam pozna ali si jo je takrat zamislil. Na 

koncu smo povzeli ugotovitve in jih zalepili na nov plakat.  

 

3. DEJAVNOST 

- Predstavitev mladinske pisateljice Anje Štefan in njenega dela Sto ugank. 

- Obisk knjižnice v vrtcu in seznanitev z oddelkom, kjer se nahajajo knjige z ugankami. 

- Seznanitev, kje še lahko najdemo uganke. 

 

Cilji:  

- Otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih.       

- Otrok prepoznava, uživa in se zabava v različnih glasovnih in besednih igrah. 

- Otrok posluša eno izmed literarnih zvrsti. 

- Otrok doživlja in spoznava komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja 

problemov. 

- Otrok ob knjigi doživlja ugodje, povezuje estetsko in fizično ugodje ter pridobiva 

pozitiven odnos do literature. 

(Kurikulum za vrtce, 1999) 

 

Uvodni del: Knjižnica 

Z otroki se pogovorim, kje se nahaja knjižnica, kakšno je primerno vedenje v knjižnici ter kaj 

lahko tam pravzaprav počnemo. Z vprašanji jih spodbujam, da čim več povedo sami, ostalo pa 

dopolnim sama. Nato sledi obisk knjižnice, ko otrokom pokažem, kje so knjige za otroke ter 

posebej knjige z ugankami. Pustim jim čas, da sami raziskujejo, skupaj izberemo knjigo z 

ugankami in jih tudi poskusimo reševati, jih primerjamo med seboj.  
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Glavni del: Avtorica in njene uganke 

Otrokom pokažem, katero knjigo smo izbrali, in pogovor navežem na to, kdo je knjigo 

napisal. Nato jim s sliko pokažem avtorico in naštejem še nekaj drugih njenih del. Povprašam 

jih, ali katero izmed del poznajo in ali so se že srečali z njeno knjigo ugank. Nato skupaj 

pogledamo, kako so uganke v knjigi navedene, zakaj so poleg slike in otrokom uganke tudi 

preberem. Otroci jih poskušajo pravilno rešiti. 

Pogovor navežem tudi na tematike ugank, ki se nahajajo v knjigi, ter na to, o čem vse lahko 

uganke zastavljamo. Otroke spodbudim, da sami ponudijo čim več idej ter povprašam, ali bi 

znali sestaviti kakšno uganko ter kje uganke lahko še poiščemo. Otrokom pomagam z namigi 

in jih poskušam napeljati na to, da sami najdejo čim več različnih odgovorov. 

 

Zaključni del: Povzetek današnje ure 

Na današnji plakat zapišemo, kje lahko najdemo knjige in nasploh uganke. Kdo so tisti, ki 

pišejo uganke in čigave uganke smo spoznavali v današnji uri. Plakat dodamo na pano, kjer 

sta že plakata iz prejšnjih dni. 

 

Situacija učenja: individualna in 

skupinska. 

 

Metode dela:  

- razlaga, 

- pogovor, 

- lastna aktivnost. 

 

Pripomočki: 

- knjiga Sto ugank, 

- slika avtorice Anje Štefan, 

- plakat in sličice za današnji 

povzetek ure. 

 

 

ANALIZA 

V tokratni uri je bil namen otroke seznaniti s tem, kje uganke lahko poiščemo, kdo uganke 

zapisuje in kako uganke lahko nastanejo. Skupaj smo se odpravili v knjižnico v vrtcu. Ker je 

knjižnica manjša in nima velike zaloge knjig z ugankami, sem jih nekaj prinesla tudi sama. Z 

otroki smo se pogovorili, katero knjižnico obiskujejo, ali sami iščejo knjige in kje jih najdejo. 

Opazila sem, da večina otrok zahaja v knjižnico, nekateri pa so že pravi poznavalci in točno 

vejo, kje lahko najdejo knjige, ki jim najbolj ustrezajo. Skupaj smo se posvetili knjigam z 

ugankami in jih po njihovi izbiri tudi veliko prebrali in uspešno rešili. Pogovor sem navezala 

na to, kako uganke pridejo v knjigo in otroci so mi že znali odgovoriti, da jih nekdo sestavi, si 



78 
 

jih izmisli in zapiše. Le nekaj otrok je vedelo, da so to pesniki ali pisatelji, poimenovati pa 

niso znali nikogar. Predstavila sem jim eno izmed teh in pokazala njene knjige ugank. Otroci 

so sami prišli do ugotovitve, da tako, kot jih je sestavila in zapisala ona, jih tudi drugi. Eden 

izmed dečkov je sam predlagal, da bi lahko uganke tako sestavili tudi oni. Povprašala sem jih, 

ali bi se v tem preizkusili in na kakšen način bi se tega lotili. Večina je bila zainteresirana, le 

nekaj pa jih je vedelo, da bi si izbrali neko stvar in potem opisali, kakšna je ali kaj počne. Ob 

knjigah ugank smo se pogovarjali tudi o ilustracijah, s kakšnim namenom so v knjigah. Otroci 

so znali povedati, da jim lahko pomagajo najti pravilen odgovor in da so zaradi njih knjige 

bolj zanimive, saj takšnih, kjer so samo črke, ne marajo. Ob opazovanju pa smo se dotaknili 

tudi tematike ugank. Otroci so znali našteti različne tematike: živali, igrače, rastline, vreme, 

hrana … Nekaj otrok pa je znalo povedati, da lahko ugibamo čisto vse, kar vidimo in 

poznamo ali kar nam drugi sestavijo. Ko smo se vrnili v igralnico, pa smo nadaljevali pogovor 

o tem, kje uganke še lahko najdemo. Otroci so imeli veliko idej, tako da so do pravilnih 

ugotovitev prišli čisto sami. Pomagala sem jim le z nekaj namigi in sličicami, ki so jih 

ustrezno zalepili na nov plakat.  

 

4. DEJAVNOST 

- Predstavitev osnovnih/preprostih lastnosti ugank (dolge/kratke, besedne/slikovne, 

vprašalne/trdilne, lahke/težke, dopolnjevanke). 

- Obnavljanje tematik in načina priprave uganke ter rešitev. 

- Spoznavanje načina sestave uganke. 

- Samostojno tvorjenje ugank na ustvarjalen način s pomočjo danih besed, slik ali brez 

pripomočkov (otrok nariše, napiše/pove). 

 

Cilji: 

- Otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih.       

- Otrok doživlja in spoznava komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja 

problemov. 

- Otrok razvija jezik na vseh jezikovnih ravninah. 

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

- Otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja literarnega sveta. 

- Otrok se uči samostojno pripovedovati. 

(Kurikulum za vrtce, 1999) 
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Uvodni del: Kdo sem? 

Zopet pripravim večje število kartic, na katerih so narisani različni motivi. Vsak otrok izžreba 

kartico, nato pa mu jo zavežem okrog glave, tako da je motiv obrnjen naprej. Z vprašanji, ki 

jih zastavlja ostalim otrokom, poskuša ugotoviti, kdo je oziroma kaj je na sličici. Za lažjo 

izvedbo izberem samo eno tematiko, in sicer literarne like. 

 

Glavni del: Lastnosti uganke in njena razčlemba 

Otrokom nato pokažem različne zbirke ugank in jih spodbudim k opazovanju in iskanju razlik 

in podobnosti. Pokažem jim uganke, ki se razlikujejo glede na dolžino, preberem pa take, ki 

se končajo kot trdilni stavek ali vprašanje, uganke, kjer se rešitev dopolni z besedilom, in 

uganke, ki se razlikujejo glede na težavnost. Otroke spodbudim, da si uganke dobro ogledajo 

in jih dobro poslušajo ter povejo, kaj so opazili. Povem jim, da so to različne vrste ugank in 

jih spodbujam, da tudi sami najdejo še kakšno lastnost. 

Nato s pomočjo kartic otrokom predstavim, kako uganko lahko sestavimo in kaj uporabimo, 

da za izbrano stvar razkrijemo le posamezne dele.   

Otroke nato povabim, da tudi sami sestavijo uganko. Najprej začnejo uganke oblikovati s 

pomočjo videnih predmetov in slikovnega materiala. Po potrebi jih usmerjam in jim 

pomagam. Nato jih spodbudim, da uganko sestavijo tudi brez pomoči. Otrokom ponudim liste 

in barvice, da svoje ideje izrazijo tudi s sliko. 

 

Zaključni del: Pregled ugank 

Skupaj z otroki oblikujemo krog in povabim jih, da predstavijo svoje uganke, ostali otroci pa 

poskušajo najti ustrezno rešitev. Še enkrat pogledamo plakate in se spomnimo, kaj smo se v 

teh skupnih urah naučili. 

 

Situacija učenja: individualna in 

skupinska. 

 

Metode dela: 

- razlaganje, 

- pogovor,                        

- lastna aktivnost. 

Pripomočki:  

- kartice z motivi živali, 

- knjige ugank različnih avtorjev, 

- različne slike živali in predmeti v 

igralnici, 

- listi in barvice. 
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ANALIZA 

Zadnjo dejavnost sem začela z igro, s katero sem otrokom že nakazala, kako lahko 

sestavljamo uganke, čeprav so sami to izvajali nezavedno. Ugibali so sliko živali, tako da so 

spraševali po njenih lastnostih, ostali pa so odgovarjali le z da in ne. Otrokom je bilo v 

začetku težko, ko pa so ugotovili, kako igra poteka, so želeli še večkrat ugibati, pri tem pa so 

si postavljali tudi bolj težka vprašanja o tem, kje žival živi in njenih funkcijskih lastnostih (Je 

hitra? Skače visoko? Poje veliko?). Nato smo s pomočjo plakatov obnovili svoje ugotovitve in 

novo pridobljeno znanje iz prejšnjih dejavnosti. Otroci so si stvari precej dobro zapomnili in 

so mi znali sami našteti, kaj vse smo še počeli ter kako se z ugankami lahko igramo. Za otroke 

sem nato pripravila knjige ugank različnih avtorjev in posebej izpostavila uganke, na katere 

sem želela, da so bolj pozorni. Hitro so ugotovili, da so nekatere kratke, nekatere daljše. Ob 

poslušanju pa so prepoznali, da se nekatere uganke končajo z vprašanjem: Kaj je to? Uganke, 

katerih rešitev je del besedila, pa niso znali ločiti od ostalih. Ob prebiranju malce težjih ugank 

pa so mi otroci znali povedati, da so nekatere težje in da ne vejo, kaj uganka opisuje. S 

pomočjo kartončkov sem jim nato predstavila, kako si za uganko izberemo, kaj bomo opisali, 

oziroma kako jo lahko sestavimo. Otroci so hitro razumeli sistem in mi tudi sami podali nekaj 

primerov. Nato so imeli čas, da sami oblikujejo uganke. Nekateri so se je hitro spomnili, 

drugim pa je bilo težje. Slednjim sem pomagala s slikovnim materialom in predmeti v 

igralnici. Ko so si izbrali določeno stvar, pa sem jih spodbujala z vprašanji o lastnosti 

predmeta. Nekateri so rešitev uganke narisali, poleg pa so povedali oziroma opisali, kaj je na 

sliki, in tako oblikovali še besedilo uganke. Uganke, ki so jih otroci sestavili, so bile preproste 

in so opisovale lastnosti in značilnosti izbranega. Bile so predvsem zelo kratke. Nekateri 

otroci so uganki ob koncu dodali vprašanje: Kaj je to? Po večini so bile sestavljene iz 

enopomenskih besed in so opisovale stvar zelo konkretno, kar je za to starostno obdobje tudi 

najbolj značilno. Nekatere uganke so bile za reševanje nepopolno oblikovane, saj so imele 

navedene značilnosti, ki lahko pripadajo različnim stvarem. Tematsko pa so otroci po večini 

zajeli živali in predmete.  
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16.1.4 REZULTATI VPRAŠALNIKA 

Razlaga besede uganka: 
Tabela 1: Razlaga besede uganka 

 

UGANKA 

Število otrok 

1. spraševanje 

 

% 

Število otrok  

2. spraševanje 

 

% 

• ne vem 9 60 0 0 

• nekaj, kar je skrito in ugibamo 4 26 3 20 

• nekaj, kar povemo in nato ugibamo 1 7 2 14 

• nekaj, kar nam drugi pove, prebere in nato 

ugibamo 

1 7 6 40 

• nekaj, za kar povemo, kakšno je, kaj dela; 

drugi ugiba, kaj je to 

0 0 4 26 

 

Pri prvem spraševanju večina otrok (devet ali 60 %) ni znala povedati, kaj je uganka. Štirje 

otroci (26 %) so odgovorili, da je to nekaj skritega, kar nato ugibamo. En otrok (7 %) je 

odgovoril, da je to nekaj, kar nam drugi povejo, mi pa ugibamo. Prav tako eden (7 %) pa je bil 

mnenja, da je uganka to, kar nam nekdo prebere, mi pa ugibamo.  

Pri drugem spraševanju se je stanje obrnilo, saj med otroki ni bilo nikogar, ki ne bi znal 

povedati, kaj je uganka. Ostali odgovori so se razporedili med možnosti, ki so bile omenjene 

že pri prvem spraševanju. 

 

Mnenje, kje uganke lahko poiščemo: 
Tabela 2: Mnenje, kje uganke lahko poiščemo 

 

UGANKE DOBIMO 

Število otrok 

1. spraševanje 

 

% 

Število otrok  

2. spraševanje 

 

% 

• ne vem 3 20 0 0 

• v vrtcu (revije) 6 39 0 0 

• doma, pri starih starših (knjige, revije) 3 20 0 0 

• v knjižnici 2 14 2 14 

• si jih izmislimo sami 0 0 4 26 

• v vrtcu, doma, v knjižnici, prek 

računalnika 

1 7 9 60 

Pri prvem spraševanju je največ otrok odgovorilo, da imajo uganke v vrtcu, in sicer šest otrok 

(39 %). Njim so sledili trije otroci (20 %), ki niso poznali odgovora, in trije otroci (20 %), ki 
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so vedeli, da imajo uganke doma in pri starih starših. Le dva otroka (14 %) sta odgovorila, da 

uganke lahko dobijo v knjižnici, samo eden (7 %) pa je odgovoril z več različnimi odgovori.  

Pri drugem spraševanju je večina otrok naštela več možnih odgovorov, in sicer kar devet 

otrok (60 %). Štirje otroci (26 %) so znali povedati, da si uganke lahko izmislimo sami, le dva 

(14 %) pa sta odgovorila, da uganke najdemo v knjižnici. 

 

Tematika ugank (o čem lahko govorijo, kaj opisujejo): 

Tabela 3: Tematika ugank 

 

TEMATIKA UGANK 

Število otrok 

1. spraševanje 

 

% 

Število otrok  

2. spraševanje 

 

% 

• ne vem 8 53 0 0 

• o živalih 4 26 2 14 

• o igračah, o tem, kar imamo v vrtcu 1 7 1 7 

• o živalih, igračah, predmetih 2 14 7 45 

• o vsem, kar vidimo, poznamo 0 0 3 20 

• o pravljicah 0 0 2 14 

 

Pri prvem spraševanju je osem otrok (53 %) odgovorilo, da ne vedo, kaj lahko opisujejo 

uganke. Da uganke lahko govorijo o živalih, so odgovorili štirje otroci (26 %). Več različnih 

odgovorov sta naštela samo dva otroka (14 %), eden (7 %) pa je povedal, da so uganke lahko 

o vsem, kar se nahaja v vrtcu.  

Pri drugem spraševanju je sedem otrok (45 %) naštelo več različnih tematik. Da uganke lahko 

opisujejo živali, sta tokrat odgovorila le dva otroka (14 %). Prav tako sta dva otroka (14 %) 

odgovorila, da so lahko uganke tudi o pravljicah. Trije otroci (20 %) so menili, da uganke 

lahko sestavimo o vsem, kar vidimo in poznamo, le eden (7 %) pa je ponovno odgovoril, da 

so uganke o stvareh, ki jih imajo v vrtcu. 

Poznavanje ugank (samostojno oblikovati ali obnoviti slišano): 
Tabela 4: Poznavanje ugank 

 

POZNAVANJE UGANK 

Število otrok 

1. spraševanje 

 

% 

Število otrok  

2. spraševanje 

 

% 

• ne/ne vem 7 48 1 7 

• ne/vedno pozabim/je pretežko 4 26 0 0 

• da, sam/-a sestavil/-a 4 26 14 93 
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Pri prvem spraševanju 11 otrok ni znalo povedati nobene uganke. Od tega je sedem otrok (48 

%) odgovorilo z ne vem, štirje otroci (26 %) pa so dodali, da je to zanje pretežko in uganke 

pozabijo. Med njimi so bili tudi štirje otroci (26 %), ki so samostojno sestavili uganko. 

Pri drugem spraševanju je bil le en otrok (7 %), ki ni povedal nobene uganke, vseh ostalih 14 

otrok (93 %) pa je samostojno oblikovalo uganko. 
 

Uganke, ki so jih otroci povedali pri prvem spraševanju: 

1. Je rdeče in včasih damo v solato. (paradižnik) 
2. Kaj leti v zraku pa ni ptič? (metulj) 
3. Kdo jé korenček? (zajec) 
4. Nič ne vidi in živi pod zemljo. Ima smrček in ima kremplje za kopanje. (krt) 

 

 

Uganke, ki so jih otroci oblikovali pri drugem spraševanju: 

1. Dela zzz in ima zadaj špičasto. Nabira med. (čebela) 
2. Gre hitro, dela čuha puha in je velik. (vlak) 
3. Ima dolg rep. Ima brke in dela mijav. (muca) 
4. Ima krila in tipalke in leti. (metulj) 
5. Ima štiri noge in ne more hoditi. (miza) 
6. Je debel in kosmat. Dela brunda, brunda. (medved) 
7. Je nekaj rdečega in noter ima peško. Je sladko. (češnja) 
8. Je okrogla in nima repa. Skače in jo lahko vržeš v gol. (žoga) 
9. Je rdeče in ima na koncu špico. (streha od hiše) 
10. Je žival. Živi v savani ali puščavi. Jo vidimo na cesti in včasih gremo čez njo. 

(zebra) 
11. Kaj leti? Ni ptič in ni metulj. (čebela) 
12. Lovi in ima okroglo grivo. (lev) 
13. Od zgoraj je zeleno, od spodaj je oranžno. (korenje) 
14. Stoji na travi in kaže ljudem pot, da hitro najdejo kočo. (smerokaz/markacija) 
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Priljubljenost ugank (ali jih radi rešujejo, so jim všeč): 
Tabela 5: Priljubljenost ugank 

 

PRILJUBLJENOST UGANKE 

Število otrok 

1. spraševanje 

 

% 

Število otrok  

2. spraševanje 

 

% 

• da 9 60 8 53 

• zelo so mi všeč 0 7 4 26 

• ne vem 6 40 1 7 

• bi se jih še učil/-a 0 0 2 14 

 

Pri prvem spraševanju je devet otrok (60 %) odgovorilo, da uganke radi rešujejo, šest otrok 

(40 %) pa se ni znalo opredeliti in je podalo odgovor ne vem.  

Pri drugem spraševanju je še vedno večina odgovorila z da, in sicer osem otrok (53 %), štirje 

otroci (26 %) pa so odgovorili, da so jim uganke zelo všeč. Dva otroka (14 %) sta izrazila 

željo, da bi se ugank še rada učila, le eden (7 %) pa je bil mnenja, da odgovora ne ve. 

 

16.1.5 RAZPRAVA 

Ob zaključenih dejavnostih in analiziranem vprašalniku lahko interpretiram v začetku 

zastavljene hipoteze: 

1. Otroci poznajo uganke in jih uspešno rešujejo. 

Postavljena hipoteza drži, saj so otroci s svojimi besedami znali obrazložiti, kaj so uganke, 

uspešno so jih reševali zastavljene v različnih oblikah, ob tem pa izražali željo po novem 

ugibanju.   

2.  Otroci bodo samostojno oblikovali uganko ob pomoči slikovnega ali fizičnega 

materiala. 

Hipoteza ne drži, saj so otroci ob koncu spraševanja sestavili uganko čisto samostojno. Pri 

tem niso opazovali predmetov ali slik. 

3.  Poznavanje zajete tematike ugank bo pri otrocih boljše na koncu dejavnosti kot 

na začetku. 

Zastavljena hipoteza je pravilna. Otroci so pri drugem spraševanju znali o ugankah povedati 

veliko več kot na samem začetku, kar je lepo vidno v analizi vprašalnika. Večinoma so otroci 

podajali bogatejše odgovore. 
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16.2 RAZISKAVA Z VZGOJITELJI IN VZGOJITELJICAMI JAVNIH VRTCEV 

Cilji raziskave pri zaposlenih v javnih vrtcih: 

• preveriti pogostost uporabe ugank pri svojem delu 

• preveriti, v kakšnih situacijah/dejavnostih zaposleni uporabljajo uganke 

• preveriti poznavanje piscev ugank 

• preveriti, ali so otroke že kdaj spodbujali k samostojnemu oblikovanju uganke ter 

načrtnemu spoznavanju z izbrano temo 

• ugotoviti poznavanje pomena ugank za predšolske otroke 

 

16.2.1 HIPOTEZE 

Za delo z zaposlenimi vzgojitelji in vzgojiteljicami pa sem si zastavila naslednje 

hipoteze: 

1. Vzgojitelji in vzgojiteljice pri svojem delu uganke uporabljajo enkrat mesečno. 

2. Vzgojitelji in vzgojiteljice uganke uporabljajo za motivacijo otrok. 

3. Vzgojitelji in vzgojiteljice uganke poiščejo v literaturi na delovnem mestu. 

4. Vzgojitelji in vzgojiteljice poznajo vsaj dva znana pisca ugank. 

5. Vzgojitelji in vzgojiteljice otrok ne spodbujajo k samostojnemu oblikovanju ugank. 

6. Vzgojitelji in vzgojiteljice vedo, da z ugankami otroci širijo besedni zaklad in se učijo 

logičnega mišljenja. 

 

16.2.2 METODA DELA 

Postopki izvedbe: V raziskavi sem ugotavljala, kako pogosto vzgojitelji in vzgojiteljice, 

zaposleni v javnih vrtcih, v svoje delo in dejavnosti vključujejo uganke. Zanimalo me je, kdaj 

oziroma s kakšnim namenom uporabljajo uganke. Spraševala sem jih po slovenskih 

mladinskih avtorjih ugank, in sicer, koliko bi jih znali našteti in katere. Spraševala sem jih 

tudi po načrtnem seznanjanju otrok s tematiko ugank in kako so se tega lotili. Zanimalo me je, 

kakšno je njihovo mnenje o pomenu ugank za otroke ter kaj menijo o tem, da uganke 

pozitivno vplivajo na razvoj otrok. 

 

Tehnika zbiranja podatkov: Sestavila sem spletni vprašalnik, ki sem ga objavila na 

različnih spletnih straneh, namenjenih vzgojiteljem in vzgojiteljicam za izmenjavo informacij, 

dobrih praks ter morebitno pomoč. Spletni vprašalnik je bil na voljo za izpolnjevanje mesec 
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dni, septembra 2015. Vsem, ki so pri vprašalniku sodelovali, je bila zagotovljena anonimnost. 

Rezultate sem uporabila izključno v študijski namen. 

 

Vzorec: Pri izpolnjevanju vprašalnika je sodelovalo 45 oseb, vendar je bil vprašalnik v celoti 

izpolnjen le 40-krat, zato sem pri analizi upoštevala le popolno izpolnjene vprašalnike.  

 

Obdelava podatkov: Vprašalnik sem analizirala po posameznih vprašanjih in rezultate 

predstavila v tabelah in z besedno razlago. 

 

16.2.3 REZULTATI VPRAŠALNIKA 

Spol sodelujočih v vprašalniku: 
Tabela 6: Spol sodelujočih 

SPOL število oseb % 

ženski 36 90 

moški 4 10 

skupaj 40 100 

 

Vprašalnik je ustrezno izpolnilo 40 oseb, od tega 36 žensk in štirje moški, torej je med 

anketiranci 90 % žensk in 10 % moških. 

 

Starost sodelujočih v vprašalniku: 
Tabela 7: Starost sodelujočih 

STAROST število oseb % 

20–30 let 20 50 

31–40 let 12 30 

41–50 let 7 17 

50 let in več 1 3 

 

Med sodelujočimi je največ tistih, ki spadajo v starostno skupino od 20 do 30 let, in sicer 50 

%, torej polovica vseh, ki so sodelovali. Na drugem mestu so s 30-odstotno udeležbo 

sodelovale osebe med 31. in 40. letom. Sledijo osebe, ki starostno spadajo v skupino med 41 

in 50 let, in sicer s 17 %. Le ena oseba predstavlja starostno skupino 50 let in več in 

predstavlja ostale 3 % vseh udeleženih. 
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Pogostost uporabe uganke pri svojem delu: 
Tabela 8: Pogostost uporabe ugank 

POGOSTOST UPORABE število odgovorov % 

• vsakodnevno 1 3 

• tedensko 16 40 

• nekajkrat mesečno 15 37 

• nekajkrat letno 8 20 

• nikoli 0 0 

 

Večina sodelujočih (16 ali 40 %) pri svojem delu uganke uporablja tedensko, takoj za njimi 

pa so le z enim odgovorom manj (15 ali 37 %) tisti, ki jih uporabljajo nekajkrat mesečno. 

Skoraj polovico manj je zaposlenih, ki uganke uporabljajo le nekajkrat letno, in sicer je 

izbralo omenjeni odgovor osem oseb (20 %). Le ena oseba (3 %) je odgovorila, da uganke pri 

svojem delu uporablja vsakodnevno. Izmed vseh sodelujočih pa ni nihče tak, ki jih pri svojem 

delu ne bi uporabil nikoli. 

 

Namen uporabe ugank pri delu v vrtcu:  

(Vprašanje je bilo odprtega tipa in je vsebovalo več možnih odgovorov, zato sem vprašanje 

analizirala glede na številčnost in ponovitve posameznih odgovorov.) 
Tabela 9: Namen uporabe ugank 

NAMEN Število odgovorov % 

• motivacija, pridobitev pozornosti otrok 20 35 

• igra, zabava 9 16 

• razvijanje jezikovnih zmožnosti 7 12 

• utrjevanje znanega, spomin 5 9 

• sprostitev 10 18 

• med dejavnostmi 6 10 

 

Skupno je bilo vseh odgovorov 57, od tega so zajemali šest različnih kategorij. Največkrat se 

je ponovil odgovor motivacija in pridobivanje pozornosti otrok. Zapisalo ga je 20 oseb (35 

%). Sledil je odgovor sprostitev, ki ga je navedlo deset oseb (18 %). Nekaj manj (9 ali 16 %) 

je bilo odgovorov, da uporabljajo uganke za igro in zabavo. Odgovor, da po ugankah posežejo 

z namenom razvijanja jezikovnih zmožnostih pri otrocih, se je ponovil 7-krat (12 %). Šest 
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odgovorov (10 %) je pripadalo času med dejavnostmi, pet odgovorov (9 %) pa utrjevanju 

znanega in urjenju spomina. 

 

Poseganje po ugankah za namen uporabe v vrtcu: 

(Vprašanje je dovoljevalo več možnih odgovorov, zato sem vprašanje analizirala glede na 

številčnost in ponovitve posameznih odgovorov.) 
Tabela 10: Viri in literatura ugank 

VIRI IN LITERATURA Število odgovorov % 

• v literaturi na delovnem mestu 20 17 

• v knjigah, ki jih imam doma 16 15 

• v knjižnici 20 17 

• v mladinskem tisku 20 17 

• na internetu 27 24 

• sestavim sam/-a 12 10 

 

Med šestimi različnimi kategorijami možnih odgovorov je bilo skupno zbranih 115 

odgovorov. Najpogostejši odgovor je internet, ki je bil izbran 27-krat (24 %). Sledijo 

odgovori, ki so bili izbrani 20-krat (17 %), in sicer so to kar trije: literatura na delovnem 

mestu, knjižnica in mladinski tisk. Nekaj manj odgovorov so prejele knjige, ki jih sodelujoči 

imajo doma, in sicer 16 odgovorov (15 %). Najmanjkrat pa je bil izbran odgovor, da jih 

sestavijo sami, in sicer 12-krat (10 %).  

 

Poznavanje slovenskih piscev ugank za najmlajše: 
Tabela 11: Poznani avtorji ugank 

POZNANI AVTORJI  Število odgovorov % 

• noben 4 10 

• en avtor 6 15 

• dva avtorja 8 20 

• trije avtorji 12 30 

• štirje avtorji 6 15 

• pet avtorjev in več 4 10 

 

Sodelujoči, ki so odgovorili, da poznajo nekaj avtorjev, so svoj odgovor tudi potrdili z 

naštetimi pisci ugank. Med odgovori so se pojavili naslednji avtorji: Avtorica, ki se je med 
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odgovori pojavila desetkrat, je Anja Štefan. Sledil je Oton Župančič, ki je bil zapisan 

sedemkrat. Sledili so avtorji, ki so bili zapisani štirikrat: Zvezdana Majhen, Mira Voglar, Niko 

Grafenauer. Trikrat sta bila zapisana Cvetka Sokolov in Andrej Rozman Roza. Avtorici, ki sta 

bili zapisani dvakrat, sta: Nataša Konc Lorenzutti in Bina Štampe Žmavc. Avtorji, ki so se 

pojavili samo enkrat, pa so: Anita Leskovec, Meta Učakar, Irina Lah, Manja Žugman Širnik, 

Slavica Remškar, Viljenka Jalovec, Tamara Laganin in Janez Bitenc. 

 

Izvajanje dejavnosti in spodbujanje otrok k samostojnemu oblikovanju uganke: 
Tabela 12: Dejavnosti ugank 

DEJAVNOSTI UGANK Število odgovorov % 

• da 15 37 

• ne 25 63 

 

Sodelujoči so pri vprašanju, ali so kdaj že načrtovali dejavnosti na temo ugank in otroke 

spodbujali k samostojnemu oblikovanju uganke, odgovarjali z da in ne, in sicer je pritrdilno 

odgovorilo 15 oseb (37 %), večina, 25 oseb (63 %), pa tega še ni storila nikoli. 

Sodelujoči, ki so odgovorili pritrdilno, so svoj odgovor dopolnili z razlago, na kakšen način 

so to storili: 

• Ob knjigah, revijah, plesno in gibalno. 

• S pogovorom, vprašanji, kakšni so predmeti, kaj je na sliki, kako bi lahko še rekli 

izbranim stvarem. 

• S pogovorom. 

• S pomočjo branja ugank iz revij in pogovora, o čem bi lahko sestavili uganke. S 

primerom, kako to storimo, posnemanjem in spodbujanjem z vprašanji. 

• S pomočjo prebiranja in reševanja ugank. S spraševanjem, kako bi lahko opisali 

predmete, slike, živali. 

• S pomočjo slik. Otrok, ki je bil izbran ali se je javil, da sestavi uganko, je stopil do 

mene ter si izbral vnaprej pripravljeno sliko. Z opisovanjem, kaj vidi na sliki, je počasi 

sestavljal nek opis, ki so ga morali ugibati ostali otroci. 

• S pripravo kotička za opismenjevanje, v katerem so ves čas na voljo različne knjige z 

ugankami. Otroci imajo na voljo tudi didaktične kartice s sličicami najrazličnejših 

stvari, ki jih opisujejo. Uganke večkrat nastajajo nezavedno. 

• S spodbujanjem, da si poiščejo nek predmet, ga opišejo, ostali pa ugibajo, za kaj gre. 

• Z besednimi igrami in opisovanjem predmetov, ki so jim dobro poznani. 
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• Z izmišljevanjem rim. 

• Z razdelitvijo v dve skupini. Naloga obeh skupin je, da druga drugi pripravijo uganko 

in uspešno rešijo uganko nasprotne skupine. Otroci so zelo motivirani in polni idej. 

• Z ugotavljanjem, kakšne lastnosti imajo stvari na slikah in opisovanjem.  

• Z vprašanji o danem predmetu, spodbujanjem, da predmet opišejo sami. 

• Z vprašanji, pogovorom in besednimi igrami. 

• Z zgledom, s pomočjo otroških pesmi, z opazovanjem slik in opisovanjem. 

 

Sodelujoči v večini odgovarjajo, da otroke spodbujajo z vprašanji ter s pomočjo opisovanja 

stvari, ki jih otroci takrat opazujejo. Otrokom uganke berejo in jih spodbujajo k reševanju, da 

spoznajo, kakšna je njihova oblika. 

 

Pomen ugank in vpliv ugank na otrokov razvoj: 

Vprašanje je bilo odprtega tipa, nanj pa so odgovarjali čisto vsi sodelujoči. Odgovori, ki so 

bili popolnoma enaki, so navedeni samo enkrat. Njihova mnenja o pomenu ugank in vplivu na 

otrokov razvoj so sledeča: 

• Bogatenje besednega zaklada, razvijanje ustvarjalnosti, sodelovanja in logičnega 

sklepanja. 

• Bogatijo besedni zaklad, jih učijo pozornega poslušanja. 

• Bogatijo besedni zaklad, razvijajo govorni način pripovedovanja, učijo se rimanja 

besed. 

• Jim krepijo samopodobo pri uspešnem reševanju in uspešnem oblikovanju. 

• Krepijo jim spomin, jih učijo biti pozorni na podrobnosti, dobro poslušati, povezovati 

stvari med seboj. 

• Krepijo um. 

• Logično mišljenje, povezovanje že poznanih lastnosti, da pride do pravilne rešitve. 

Pozitivna čustva ob potrditvi njihovega razmišljanja. Krepitev samopodobe pri 

uspešnem delu. 

• Logično mišljenje, povezovanje, natančno opazovanje in poslušanje. 

• Otroci se preko ugank učijo na igriv način, razmišljajo. 

• Otroci z ugankami razvijajo pozorno poslušanje, sposobnost povezovanja in hitrega 

razmišljanja. 
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• Otroci z ugankami razvijajo veliko različnih področij: govorne sposobnosti, širijo 

besedišče, razvijajo pozorno poslušanje, spoznavajo nove tematike, se učijo 

sodelovanja, povezovanja, razvijanja domišljije, ustvarjalnosti. 

• Otrok se uri v razvoju jezika in socialnih veščinah. Uganke pozitivno vplivajo tudi na 

čustva, saj je otrok pri dejavnosti uspešen. 

• Otrokom krepijo samopodobo, razvijajo govorne spretnosti, ko uganko povejo drugim, 

se učijo nastopanja pred drugimi. 

• Otrokom spodbujajo kreativno mišljenje, jih zabavajo. 

• Povezujejo stvari in sami razmišljajo o lastnostih predmetov. 

• Razmišljanje o lastnostih predmetov, oblikovanje daljših stavkov, spoznavanje novih 

tematik. 

• Razvijajo jezikovne sposobnosti, spoznavajo nove besede, z uspešnim reševanjem si 

krepijo samozavest. 

• Razvijanje domišljije, ustvarjalnosti. 

• Razvijanje govora in razlage, širjenje besednega zaklada. 

• Razvijanje govornih sposobnosti, lepše izražanje, širjenje besednega zaklada, pozorno 

opazovanje. 

• Razvijanje socialnih veščin, sodelovanje, pozorno poslušanje. 

• Razvoj asociacij in višjih oblik razmišljanja. 

• S poslušanjem in reševanjem ugank spoznavajo literaturo kot vir informacij. Z 

reševanjem in oblikovanjem pa krepijo samopodobo, govorne sposobnosti in 

nastopanje. 

• Sprostitev, veselje in zadovoljstvo. 

• Sprostitev, zabava, širjenje besedišča. 

• Sproščanje in razvijanje jezikovnih sposobnosti. 

• Širjenje besedišča. 

• Širjenje besednega zaklada, sodelovanje, socialne veščine. 

• Uganke jih učijo logičnega razmišljanja, povezovanja med stvarmi. 

• Uganke otroke motivirajo za delo, so jim zanimive, jih učijo logičnega mišljenja. 

• Uganke otroke učijo novih besed, z opisovanjem in iskanjem lastnosti predmetov 

razvijajo govorne sposobnosti. 

• Uganke otrokom širijo besedni zaklad, z njimi razvijajo hitro reagiranje ter pozitivno 

tekmovalnost, kdo bo uganko prvi rešil. 

• Uganke pozitivno vplivajo na otroško razpoloženje, na njihovo motivacijo za delo. 
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• Uganke vplivajo na otrokov intelektualni razvoj in govorni razvoj. 

• Z ugankami se otroci sproščajo, zabavajo, so jim vir zadovoljstva. 

• Zabava, sprostitev, motivacija za delo. 

Vzgojitelji in vzgojiteljice, ki so odgovarjali na vprašanja, so v večini odgovorili, da uganke 

otrokom širijo besedni zaklad in razvijajo jezikovne zmožnosti. Otroci se učijo lepšega 

izražanja, se učijo opisovati predmete in slike, so pozorni na podrobnosti in njihove lastnosti. 

Uspešno reševanje in samostojno oblikovanje uganke otrokom krepi samozavest in jim dvigne 

samopodobo. Otroci se z ugankami učijo logičnega mišljenja, povezovanja med že poznanim, 

slišanim ter pozornega poslušanja in natančnega opazovanja. Veliko udeležencev pa je tudi 

mnenja, da se otroci z ugankami sprostijo, zabavajo in razvijajo svojo ustvarjalnost. 

 

16.2.4 RAZPRAVA 

1. Vzgojitelji in vzgojiteljice pri svojem delu uganke uporabljajo enkrat mesečno. 

Hipoteza ne drži, saj je večina sodelujočih v anketi odgovorila, da uganke uporabljajo 

tedensko. 

2. Vzgojitelji in vzgojiteljice uganke uporabljajo za motivacijo otrok. 

Hipoteza je potrjena, saj je bil najpogostejši odgovor pri namenu uporabe ugank motivacija. 

3. Vzgojitelji in vzgojiteljice uganke poiščejo v literaturi na delovnem mestu. 

Hipoteza je delno potrjena. Eden izmed najpogostejših odgovorov je bil literatura na 

delovnem mestu, enako število odgovorov pa sta prejela tudi mladinski tisk in literatura v 

knjižnici.  

4. Vzgojitelji in vzgojiteljice poznajo vsaj dva znana pisca ugank. 

Hipoteza je delno potrjena, saj je 75 % vzgojiteljev in vzgojiteljic znalo našteti dva ali več 

piscev ugank. Prisotnih pa je 25 % sodelujočih, ki ne poznajo nikogar ali samo enega. 

5. Vzgojitelji in vzgojiteljice otrok ne spodbujajo k samostojnemu oblikovanju 

ugank. 

Hipoteza je delno potrjena, saj večina odgovarja, da pri svojem delu otrok ne spodbuja k 

samostojnemu oblikovanju ugank. Približno tretjina pa je takih, ki so otroke že spodbujali k 

oblikovanju ugank. 

6. Vzgojitelji in vzgojiteljice vedo, da z ugankami otroci širijo besedni zaklad in se 

učijo logičnega mišljenja. 

Hipoteza je potrjena. Najpogostejši odgovori vzgojiteljev in vzgojiteljic so bili bogatenje 

besednega zaklada, širjenje besedišča, učenje logičnega sklepanja in ustvarjanja povezav. 
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16.3 ZAKLJUČEK EMPIRIČNEGA DELA 

V praktičnem delu sem izpeljala vse, kar sem si zastavila na začetku. Z otroki sem opravila 

krajši vprašalnik na začetku in ob koncu dejavnosti. S tem sem pridobila podatke, da je 

tematika otrokom zanimiva in z veseljem sodelujejo v dejavnostih reševanja in samostojnega 

oblikovanja ugank. Njihovo znanje se je poglobilo, saj so ob koncu znali samostojno 

povedati, kje uganke lahko najdemo in kakšne tematike lahko zajemajo. S svojimi besedami 

so znali obrazložiti, kaj je uganka, ter jo s pomočjo slik in predmetov samostojno oblikovati. 

Pri vseh dejavnostih so bili otroci aktivni in so izražali željo po dodatnih igrah in novih 

ugankah. 

 

V raziskavi z vzgojitelji in vzgojiteljicami pa sem pridobila informacije, da je tematika ugank 

poznana tudi zaposlenim, ki za najmlajše pripravljajo aktivnosti. Otrokom jih zastavljajo ali 

preberejo v večini enkrat tedensko z namenom, da jih motivirajo in pridobijo njihovo 

pozornost, zelo redko pa otroke spodbujajo, da bi uganke sestavili sami. Te večkrat nastanejo 

nezavedno, ko otroci opisujejo slikovni material in predmete. Večina jih je tudi mnenja, da se 

otroci ob ugankah zabavajo in sproščajo, zanje pa imajo tudi veliko pozitivnih učinkov. Med 

najpogostejšimi so bili navedeni širjenje besedišča, razvijanje jezikovnih zmožnosti ter 

logično mišljenje. Vzgojitelji in vzgojiteljice uganke poiščejo v različnih virih in literaturi in 

izbirajo različne tematike, saj z njimi širijo otroško znanje ter utrjujejo že poznane stvari. 

Njihovo poznavanje avtorjev ugank je zadovoljivo, vendar nanje niso vedno pozorni, kar 

kažejo odgovori tistih, ki niso znali poimenovati nobenega avtorja.  
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7 ZAKLJUČEK 

Osrednja tema v diplomskem delu je literarna uganka, za katero ima skoraj vsak pisec ugank 

svojo definicijo. Med vsemi pa bi lahko oblikovali eno skupno, ki velja za vse, in sicer, da gre 

za krajšo pesniško vrsto v verzih ali prozi. Izbrano misel opisuje na duhovit in igriv način, 

rešimo pa jo lahko le s premislekom in domiselnostjo.  

V zgodovinskem pregledu prvega dela diplomske naloge lahko preberemo, da je prve uganke 

na Slovenskem začel zbirati in zapisovati Marko Pohlin, svoj razcvet pa so doživele v času 

Otona Župančiča. Bogate v prispodobah, prepojene z zvočnostjo in napisane v lepem jeziku 

so ugankam dvignile raven in se uvrstile med literarne oblike. Kasneje so se pisanju ugank 

posvetili tudi mnogi drugi avtorji, velik razvoj pa so doživele po letu 2000. Od takrat dalje 

vsako leto izhajajo nove zbirke, pozornost pa jim posveča vse več avtorjev. Uganke 

pridobivajo na svoji prepoznavnosti in priljubljenosti, predvsem pri najmlajših, ki so jim tudi 

po večini namenjene. S pregledom različnih zbirk ugank sem ugotovila, da so bile uganke 

sprva samo v besedilu, sedaj pa jih redno spremljajo tudi bogate ilustracije, ki bralca dodatno 

pritegnejo. Spreminjajo se tudi v jeziku, in sicer z opuščanjem starih besed in vključevanjem 

novih modernejših izrazov. 

Z raziskovanjem pomena ugank za otroke v predšolskem obdobju sem prišla do ugotovitev, 

da jim le-te pomagajo postavljati temelje logičnega mišljenja na naraven in prijazen način, 

učijo jih sklepati in preudarjati ter jih spodbujajo k opazovanju bistvenih značilnosti sveta. Ob 

ugankah se otroci učijo ločevati bistvene podatke od nebistvenih ter jih smiselno povezovati. 

Vrstne, oblikovne in tematske značilnosti ugank nam kažejo, da so le-te zelo raznovrstne. 

Najmlajšim bralcem in reševalcem na razumljiv način pomagajo širiti znanje in bogatiti 

besedni zaklad. Duhovite in igrivo oblikovane misli pa otrokom omogočajo tudi zabavo in 

razvedrilo. 

V drugem, empiričnem delu, je prikazano, kako lahko uganko uporabimo v številnih 

raznovrstnih dejavnostih in izkoristimo njene pozitivne lastnosti. Različne načine zastavljanja 

in reševanja ugank sem preizkusila s predšolskimi otroki in potrdila hipoteze o tem, da so 

otrokom uganke všeč in jih primerne svojim sposobnostim tudi uspešno rešujejo. Otroci so 

skozi dejavnosti nadgradili svoje znanje o tematiki ugank in jih ob pomoči slikovnega in 

fizičnega materiala tudi samostojno oblikovali. Otroci so pokazali svojo ustvarjalnost in 

domiselnost ter izražali željo po novih aktivnostih. 
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Poznavanje tematike ugank sem preverila tudi pri vzgojiteljih in vzgojiteljicah v javnih vrtcih. 

Rezultati vprašalnika potrjujejo hipoteze, da so uganke vsem dobro poznane in jih pri svojem 

delu pogosto uporabljajo. Kljub temu da odgovori kažejo, da se zaposleni zavedajo in poznajo 

pozitivne lastnosti ugank, ki vplivajo na razvoj otroka, je bila potrjena tudi hipoteza, da jih 

uporabljajo v večini primerov le za sprostitev in motivacijo. Le nekaj je takih, ki so uganke 

uporabili za spoznavanje izbrane tematike, jih povezali z drugimi dejavnostmi ali otroke 

spodbujali k samostojnemu oblikovanju uganke.  

Uganke niso tako podrobno obravnavane kot druge mladinske zvrsti, vendar ponujajo široko 

polje za raziskovanje in posameznikovo ustvarjanje. Njihov porast v zadnjih letih in s tem tudi 

njihova priljubljenost bodo prispevali k nadaljnjemu razvoju in podrobnejši obravnavi.  
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