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Povzetek: 

 

Če hočemo otroke senzibilizirati za branje in razumevanje literarnega besedila, moramo v njih 

sprožiti proces emocionalnega odpiranja za literaturo, in ker sem se v svoji nalogi posvetila 

otrokom, starim pet in šest let, ki še ne berejo samostojno, sem predstavila 

predopismenjevalno obdobje, razvoj govora in vpliv okolja, tako domačega kot strokovnega, 

ki ga predstavljata vrtec in osnovna šola, prav tako tudi pravila uspešne govorno-poslušalske 

komunikacije, in sicer: metode šolske interpretacije literarnega besedila, fantastično pripoved 

v Sloveniji, pesnika in prevajalca Toneta Pavčka. Ker literarna in likovna zgodba tečeta 

vzporedno, sem obeležila tudi ilustratorje izbranega dela. 

Empirični del je razdeljen na dva dela. V prvem delu sem predstavila mnenje diplomiranih 

vzgojiteljev in profesorjev razrednega pouka učiteljev. S pomočjo vnaprej strukturiranega 

intervjuja je prikazan način dela pri interpretaciji literarnega besedila vzgojiteljev v zadnji 

starostni skupini in učiteljev pogled na recepcijsko zmožnost otrok v prvem razredu 

devetletne osnovne šole.  

V drugem delu empiričnega dela sem predstavila sklop priprav, zasnovanih po metodah 

Metke Kordigel Aberšek, s katerimi vzgojitelj pomaga otrokom do polnejšega doživljanja 

mladinske pripovedne pesmi. Naloge so prikaz razvijanja prvin otrokove recepcijske 

zmožnosti na konkretni ravni. Prikaz uporabe metod, s katerimi pomagamo otrokom pri 

zaznavanju čim več besedilnih sestavin in njihovih medsebojnih povezav, sem izvedla z 

otroki, ki bodo v šolskem letu 2016/17 pričeli obiskovati prvi razred devetletne osnovne šole 

oz. bodo v letu 2016 dopolnili šest let. Akcijsko raziskavo sem izvedla s pomočjo 

mladinskega literarnega dela Toneta Pavčka Juri Muri v Afriki. Po vsaki izvedbi je sledila 

analiza.   

Na izbrano tematiko smo ustvarjali in odpirali horizonte domišljije štirinajst dni. Z nami so 

potovali tudi starši, saj so jim otroci vsakodnevno pripovedovali o svojih doživetjih s knjigo 

Toneta Pavčka Juri Muri v Afriki in ilustracijami Damijana Stepančiča, ki nas je na koncu tudi 

obiskal in nam s svojo ilustracijo odprl nove svetove domišljije. 

 

Ključne besede: začetno opismenjevanje, zaznavanje besedilnih sestavin v književnem 

besedilu, metoda branja v nadaljevanjih, didaktični pristop, Tone Pavček, Juri Muri v Afriki. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract: 

 

If we want children to sensitize for reading and understanding a literary text, we need them to 

initiate the process of becoming emotionally opened for literature and since I, in my thesis, 

focused on children aged five and six who do not read independently yet, I presented the pre-

writing period, speech development and the impact of the  environment, both domestic and 

professional, represented by the kindergarten and primary school, as well as the principles of 

a successful oral and listening communication . I presented the methods of a school 

interpretation of a literary text, a fantastic tale in Slovenia  by Tone Pavček, a poet and  

translator. As the literary and art story run parallel, I also presented the illustrators of the 

selected work. 

Empirical part is divided into two parts. In the first part I presented the opinion of graduated 

kindergarten teachers and primary school teachers. With the help of a pre- structured 

interview, my thesis shows how teachers work in the last age group and their views of the 

children's receptive ability in the first grade of primary school. 

 

In the second part of the empirical work, I presented a set of teaching materials, based on the 

methods by Metka Kordigel Aberšek, with which the educator can help children gain a fuller 

experience of youth narrative poems. 

Tasks display elements of the development of children's receptive ability at the concrete level. 

The demonstration of the use of the methods, that help children with the perception of 

numerous text components and their interconnections, was conducted with children who are 

starting school in the 2016/17 school year or are going to be six years old by the end of 2016. 

This action research was carried out with the help of Tone Pavček’s literary work Juri Muri in 

Africa. Each execution was followed by analysis. 

 

For a fortnight, we were using the selected themes to express our creativity and open and 

expand the horizons of our imagination. The parents also took this journey, because their 

children daily shared their adventures with them through Tone Pavček’s Juri Muri in Africa 

and illustrations by Damijan Stepančič, who also visited us and presented us with a whole 

new world of imagination. 

 

 

Key words: pre-writing, detection of text components in a literary text, method of reading in 

sequels , didactic approach. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kazalo: 

UVOD ........................................................................................................................................ 1 

TEORETIČNI DEL .................................................................................................................... 2 

1. PREDOPISMENJEVALNO OBDOBJE ............................................................................... 2 

1.1 Zgodnja komunikacija med materjo in otrokom vpliva na poznejši govorni razvoj ........ 2 

1.2 Jezikovno in liternoestetsko spodbudno okolje ................................................................. 2 

1.3 Razvoj predšolske pismenosti ........................................................................................... 3 

1.3.1 Bralni razvoj otroka ................................................................................................... 3 

1.4  Funkcionalna pismenost .................................................................................................. 5 

2.  SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI ................................................................................ 6 

2.1 Poslušanje ......................................................................................................................... 7 

2.2  Govorjenje ....................................................................................................................... 7 

2.3 Branje ............................................................................................................................... 8 

2.4  Pisanje ............................................................................................................................. 8 

3. TEMELJNA NALOGA VRTCA ........................................................................................... 9 

3.1 Jezikovna dejavnost v vrtcu .............................................................................................. 9 

3.2 Obravnava umetnostnega besedila v vrtcu ..................................................................... 10 

3.3  Vertikalno načrtovanje književne vzgoje v vrtcu in osnovni šoli ................................... 11 

3.4 Temeljni cilj slovenščine v prvem razredu osnovne šole ................................................ 12 

3.5 Branje in bralec .............................................................................................................. 12 

4. PRAVILA USPEŠNE GOVORNO–POSLUŠALSKE KOMUNIKACIJE ........................ 13 

4.1 Umetniško pripovedovanje ............................................................................................. 13 

4.2 Senzibiliziranje otrok z mladinskim literarnim besedilom ............................................. 14 

4.3 Razvijanje recepcijske sposobnosti ................................................................................ 14 

5.  MLADINSKA POEZIJA .................................................................................................... 15 

5.1  Pesništvo za otroke in mladino ...................................................................................... 15 

5.2 Avtorska pesem za otroke in mladino ............................................................................. 16 



 

 

 

5.3  Slovenska sodobna otroška poezija ............................................................................... 17 

6.  FANTASTIČNA PRIPOVED NA SLOVENSKEM .......................................................... 18 

7. PESNIK (pravnik, prevajalec, novinar, urednik) TONE PAVČEK (1928–2011) ............... 20 

7.1 Pavčkov pesniški opus za otroke .................................................................................... 20 

8.  TONE  PAVČEK: Juri Muri v Afriki ................................................................................. 21 

8.1 Ilustratorji ....................................................................................................................... 22 

9.  DIDAKTIKA KNJIŽEVNOSTI ......................................................................................... 23 

9.1 Šolska interpretacija ....................................................................................................... 24 

9.1.1 Strukturiranost didaktične enote šolske interpretacije literarnega besedila ............. 24 

10. ŠOLSKA INTERPRETACIJA PO METODAH METKE KORDIGEL ABERŠEK ........ 27 

10.1 Uvod z motivacijo ......................................................................................................... 28 

10.2 Napoved poslušanja/gledanja mladinskega literarnega besedila in spontana recepcija

 .............................................................................................................................................. 29 

10.3 Interpretacija mladinskega literarnega besedila ......................................................... 32 

10.4  Metode, s katerimi učitelj pomaga otrokom do polnejšega doživljanja mladinskega 

literarnega besedila .............................................................................................................. 33 

10.5   Poglabljanje literarnega doživetja ............................................................................. 42 

11 KAKO OBLIKOVATI KNJIŽEVNO VZGOJO V VRTCU.............................................. 43 

11.1 Primer načrtovanja Pavčkovega Juri Murija, po mnenju T. Jamnik ........................... 44 

II. EMPIRIČNI DEL ................................................................................................................ 45 

12  Opredelitev raziskovalnega problema ................................................................................ 45 

12.1  Cilj raziskave ............................................................................................................... 46 

13  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA .................................................................................... 46 

14 METODOLOGIJA .............................................................................................................. 47 

14.1 Vzorec ........................................................................................................................... 48 

14.2 Postopki obdelave podatkov ......................................................................................... 48 

14.3  Pričakovani rezultati ................................................................................................... 48 

15. REZULTATI IN INTERPRETACIJA ............................................................................... 49 



 

 

 

15.1 Sklop intervjujev z diplomiranimi vzgojiteljicami predšolskih otrok najstarejših staros-

tnih skupin v vrtcu ................................................................................................................. 49 

15.2 Sklop intervjujev s profesoricami razrednega pouka, ki poučujejo v prvem razredu 

devetletne osnovne šole ........................................................................................................ 52 

15.3 Sklop priprav ................................................................................................................ 55 

16. UGOTOVITVE .................................................................................................................. 76 

16.1 Klasificiranje podatkov ................................................................................................. 76 

16.2 Odgovori na raziskovalna vprašanja ........................................................................... 83 

16.3 Potrditev raziskovalnih ciljev ....................................................................................... 84 

17. SKLEP ................................................................................................................................ 84 

18. LITERATURA IN VIRI .................................................................................................... 87 

 

 

 

 



 

1 

 

UVOD 

 

O pomenu branja otrokom je napisanih mnogo kvalitetnih strokovnih knjig in člankov, prav 

tako tudi priročnikov za starše. Preko knjige, zgodbe otroci na njim prijazen in prijeten način 

odkrivajo življenjske resnice in si odgovarjajo na najrazličnejša vprašanja. Preko zgodb se 

učijo, kaj je prav in kaj ne, odkrivajo horizonte svoje domišljije, s pomočjo pravih spodbud 

dajejo krila mejam svoje domišljije.  

Starši imajo nenadomestljivo vlogo pri razvoju svojega otroka. Otrok, starš in knjiga je 

trenutek umiritve, trenutek očesnega stika, bližine dveh teles, smeh, pogovor, ideja, neznana 

beseda … Pomembni so tisti trenutki, ko se med posamezniki ustvarita medsebojen stik in 

bližina. Številne raziskave dokazujejo, da je prijazen, ustvarjalen dialog odraslih z otrokom, ki 

ga imajo radi in prepoznavajo njegove potrebe ter se nanj ustrezno odzivajo in tako ustvarjajo 

njegovo socialno okolje, pogoj za njegov nevrološki razvoj. 

Strokovni delavci (pedagogi, vzgojitelji, učitelji, knjižničarji) se zavedamo pomembnosti in 

daljnosežnosti te bližine. Z različnimi akcijami spodbujamo družinsko branje. Izkušnje, ki jih 

otrok dobiva v interakciji z bližnjimi, namreč ostanejo zapisane kot vzorci obnašanja in se 

ohranjajo še v odraslosti. 

Jezikovna dejavnost je v predšolskem obdobju zelo pomembna. Predšolsko obdobje je 

najpomembnejše za razvoj govora. Z uporabo različnih jezikovnih dejavnosti, kot so glasno 

branje odraslega, dramatizacija, učenje izštevank in govorjenje v ritmu zlogov, izmišljanje 

zgodb in pesmic, pripovedovanje pravljic in zgodb, seznanjanje otrok s tiskom, domišljijsko 

igro, uganke, lahko preko igre razvijamo to področje. Predšolska vzgoja je v Sloveniji na 

visokem nivoju. Pri otrocih starih 1−6 let, lahko govorimo o strukturirani in ciljno naravnani 

dejavnosti. Pri izbiri dejavnosti vzgojitelj izhaja iz želje in interesa otrok. Če vzgojitelj v 

skupini otrok deluje kot plamen, ki s svojimi dejanji, urejenostjo in prijaznostjo poziva k 

prižigu iskric, se bodo te razširile v mogočen plamen. Vzgojitelj otroke vabi k delu, k 

samostojnosti, k skrbi zase. S svojo pripravo na vzgojno-izobraževalno delo si zastavlja cilje, 

ki jih prilagaja razvojnim značilnostim in karakterju skupine. 

Dnevna priprava je vzgojitelju v pomoč in okvir. Vzgojitelj sledi željam otrok, ob tem pa 

izpelje in ponudi strokovno pripravljene dejavnosti. V svojem zaključnem delu sem 

predstavila strukturirano pripravo Pavčkovega že skoraj ponarodelega Juri Murija po metodah 

šolske interpretacije mladinskega besedila Metke Kordigel Aberšek, ki bo v pomoč pri 

načrtovanju jezikovne dejavnosti vzgojiteljem in učiteljem. 
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TEORETIČNI DEL 

 

1 PREDOPISMENJEVALNO OBDOBJE 

 »Narava je človeku dala en jezik, toda dve ušesi, da bi dvakrat več                                     

poslušal kot govoril.«  

      

1.1 Zgodnja komunikacija med materjo in otrokom vpliva na poznejši govorni 

razvoj 

Predšolski otroci se naučijo jezika s poslušanjem. Jezikovni razvoj otroka, katerega del je tudi 

poslušanje, je odvisen tudi od okolja, v katerem živi. Številne raziskave so pokazale, da je za 

otroka zelo pomemben stik z mamo ali s tisto osebo, s katero preživi večino prostega časa. 

Dobri poslušalci in kasneje govorci  so bili tisti otroci, s katerimi so se mame veliko 

ukvarjale. Te mame so bile potrpežljive, niso prekinjale otrok pri govorjenju. Otrokova 

sposobnost poslušanja je povezana z osebnostnimi lastnostmi človeka, ki je z otrokom 

preživel veliko prostega časa. Raziskovalci so ugotovili, da se sposobnost poslušanja pri 

predšolskih otrocih oblikuje v glavnem s posnemanjem odraslih (Čepin, 2007).  

M. Dolinšek Bubnič (1999) v svoji  raziskavi dokazuje in poudarja, da je bistvena razlika med 

tem, kadar starši ali drugi bližnji berejo oz. pripovedujejo otroku, in med tem, kadar isto 

vsebino otrok gleda po televiziji ali posluša po kasetofonu. Razvoj namreč najbolj spodbuja 

živo branje. Eden ključnih dejavnikov pri tem je očesni stik, ki je osnovni del vsake prijazne 

komunikacije. Raziskave so dokazale, da je motena vsaka komunikacija, če ne vsebuje 

osnovnih elementov očesnega stika. 

1.2 Jezikovno in litearrnoestetsko spodbudno okolje 

V procesih medsebojnih stikov, v interakciji in komunikaciji z okoljem potekajo tudi procesi 

učenja jezika, saj je to del socialne interakcije. Okolje oziroma vrste interakcij pa vplivajo na 

proces učenja. Okolje lahko otroka spodbuja k jezikovni prezentaciji sveta. Svet mu besedno 

predstavlja, se veseli otrokovih govornih poskusov, mu omogoča številne možnosti aktivnega 

sodelovanja in pridobivanja izkušenj ali pa, nasprotno temu, čaka, kaj bo otrok napravil sam, 

v najslabšem primeru pa njegove govorne poskuse celo kaznuje in preprečuje (Erženičnik 

Pačnik, 2009). 

S. Pečjak (2009) ugotavlja, da se otroci tako rekoč od rojstva naprej doma in v okolju 

srečujejo z različnimi bralnimi in pisnimi vzorci, ki jim pomagajo pri spoznavanju sveta, po 

drugi strani pa jim omogočajo tudi socialno interakcijo z odraslimi. Otrokovo pripravljenost 

na vstop k formalnemu opismenjevanju lahko tako izrazimo s pojmom porajajoče se 

pismenosti. »Porajajoča se pismenost zajema stopnjo razvitosti nekaterih splošnih in 

specifičnih sposobnosti, potrebnih za uspešen pričetek usvajanja spretnosti branja in pisanja.« 

(Prav tam:11.) 

S. Pečjak (2009) priporoča branje knjig otrokom, saj te ustvarjajo toplino in krepijo čustvene 

vezi v družini. Knjige naj bi pomirjevalno vplivale tudi na starše, saj skupaj z otroki ob branju 

uživajo in vstopajo v domišljijske svetove. Družinsko branje je osnova dobre pismenosti, za 

katero je pomembno dobro poznavanje maternega jezika. Z branjem otrok spoznava knjižni 

jezik, nove besede, ki se v domačem okolju ne uporabljajo, spoznava svet, naravo, druge 
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kulture ... Branje majhnemu otroku ni samo branje. Je tudi pripovedovanje ob ilustracijah v 

knjigi, razlaganje novih besed, pogovor o prebranem, vključevanje otrokovih lastnih izkušenj 

ter raznih obbralnih dejavnosti (risanje, gibanje, igranje z lutkami oz. igračami). M. Grginič 

(2004) v svojih raziskavah dokazuje, da branje doma t. i. »družinsko branje« v predšolskem 

obdobju vpliva na lažji prehod iz vrtca v šolo. Komunikacija v okviru »družinskega branja«, 

ki se razvija, je dvosmerna z izmenjavo informacij med domom in vrtcem ter vrtcem in šolo. 

Starši, ki doma berejo z otroki, aktivneje posegajo v otrokovo spontano izražanje zanimanja 

za pismenost ter otroke pogosteje vključujejo v pismene dogodke v vsakodnevnem življenju.  

A. Burger Muhič (2001) v svojem članku predstavlja predloge vključevanja dogodkov za 

pomoč pri opismenjevanju v vsakdanjem življenju. Otroci s svojimi starši s skupnim obiskom 

trgovine prepoznavajo napise na znanih izdelkih, prepoznavajo napise v prometu, na cesti, na 

stavbah (pošta, kino), »berejo« napise na oblačilih (znani junaki), obutvi, embalaži. S 

skupnim branjem receptov in pripravo preprostih jedi komunicirajo s starši in pripovedujejo o 

postopkih. Otroci, ki s starši pogosteje obiščejo knjižnico, znajo samostojno pregledati knjige 

in si po svojih merilih izbrati knjige, ki so jim všeč. Take knjige raje berejo in jih intenzivneje 

doživljajo.  

»Otroci iz jezikovno stimulativnega okolja prihajajo v šolo z bolj razvito sposobnostjo 

razlikovanja med knjižnim in pogovornim jezikom, z bolj izostrenim posluhom za foneme in 

za mejo med njimi, z občutno večjim besediščem, z zalogo stavčnih vzorcev, s sposobnostjo 

zlaganja le-teh v povedi in predvsem z razvito sposobnostjo upovedovanja resničnosti … vse 

to pa so bistvene prednosti, ki jim omogočajo in olajšajo usvajanje šolskega programa, tako 

opismenjevanja (razlikovanje fonemov) kot branja (besedni zaklad) in učenja (stavčni vzorci, 

sposobnost upovedovanja)« (Kordigel in Saksida, 1999: 26.) 

1.3 Razvoj predšolske pismenosti 

M. Grginič (2009) v svojem priročniku predstavlja izvlečke raziskave G.J. Whitenhursta in C. 

J. Lonigana iz leta 2001. Izpostavljeno je, kako pomemben vpliv ima predšolska pismenost na 

bralni uspeh otrok v šoli. Črkovno znanje in fonološko zavedanje, ki ga otroci prinesejo iz 

vrtca, imata neposreden in večji vpliv na bralni uspeh otrok v drugem razredu, kot ga ima 

učenje branja v prvem razredu. M. Grginič (prav tam) pojasnjuje, da bi veljalo večjo 

pozornost nameniti razvoju vidnega in slušnega razčlenjevanja besed na glasove/črke, 

razločevanju črk in glasov ter iskanju asociativne zveze med glasovi in črkami. Ob 

vključevanju eno leto mlajši k šolskih novincev pa bi bilo potrebno upoštevati tudi njihovo 

razvojno stopnjo. 

 

1.3.1 Bralni razvoj otroka 

 Predjezikovna doba; doba praktične inteligence (0−2 let) 

 

M. Kordigel Aberšek (2008) ugotavlja, da otrok v tem obdobju še ne pozna jezikovnih 

znakov, zato ne more kompetentno komunicirati z okolico ali s pomočjo jezika razmišljati o 

svetu. V senzomotornem obdobju, ki predstavlja prvo stopnjo obdobja praktične inteligence in 

poteka do prvega leta starosti, otrok namreč zaznava le zvočne komponente literarnega 

besedila. To je obdobje intenzivnega zaznavanja. Do prvega leta otrok intenzivno zaznava 

zvočno podobo besed, rime, melodije, zvoka, ne pozna pa še poimenovalne vloge besede. 
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Pretekli pojav oziroma dogodek opiše tako, da ponovi položaj telesa ali obrazne mimike, ki je 

spremljala pojav v preteklosti. 

M. Kucler (2002) v svojem članku predstavlja, da otrok v tej razvojni fazi še ne pozna meje 

med svetom in seboj in deluje po načelu ugodja. Mati je v tem obdobju zelo pomembna. 

Otroku zagotavljajo tako psihično kot tudi fizično ugodje, ob petju uspavank pa poskrbi še za 

zadovoljevanje potrebe po ritmu in jeziku in s tem zagotovijo tudi estetsko ugodje. 

 Obdobje intuitivne inteligence (3–7 let) 

 

M. Kordigel  Aberšek (2008) pravi, da lahko obdobje intuitivne inteligence z vidika otrokove 

recepcijske zmožnosti delimo na dve fazi; obdobje egocentrične recepcije in naivno pravljično 

obdobje. M. Kucler (2002) pa pojasnjuje, dav tem obdobju razvije mišljenje, kjer ima jezik 

zelo pomembno vlogo. Z jezikom otrok opisuje dogajanje, predmete, razmišlja o aktivnostih, 

ki so ali bi bile lahko izvršene.  

Obdobje egocentrične recepcije 

M. Kordigel Aberšek (2008) opredeljuje to obdobje, kot obdobje dojemanja vsebinskega dela 

zgodbe, otrok ne dojema več le zvočnega in čustvenega segmenta književnosti, temveč zgodbi 

sledi. Zato je zelo pomembno, da ima izoblikovane določene predstave, ki si jih lahko prikliče 

v spomin. Vendar priklic teh predstav ni dovolj, da bi bila recepcija popolna, besede mora 

namreč tudi osmisliti. To naredi na način, ko se neko doživetje, ki ga je ponotranjil,ponovi, in 

ob tem se otrok spomni pomena te besede.  

Otrok se v tem obdobju sreča z literarnimi svetovi dveh vrst: »realni« literarni svet in 

»nerealni« domišljijski svet. Obe fazi se v tem obdobju močno prepletata, vendar pa velja, da 

otroci lažje procesirajo tista literarna besedila, ki jih urejajo s pomočjo objektivnih miselnih 

shem.  

Besedila, ki jih v tem obdobju otroci močno doživljajo, so besedila: 

- v katerih otrok srečuje in prepoznava samega sebe, 

- ki otroku ponujajo posebno široka vrata za identifikacijo, 

- k, lahko nadomestijo simbolno igro v njeni funkciji, 

- ki jih lahko otrok uporablja v procesu prilagajanja lastnemu svetu, 

- ki ponujajo razmišljanja o svetu in pravilih, s katerimi živimo. (Prav tam, 2008.) 

Avtorica ugotavlja, da otrok vrednoti in povezuje motive v literarnem besedilu z lastno 

zunajbesedilno izkušnjo. Pri tem sta mu v pomoč dva psihološka mehanizma: identifikacija in 

projekcija. Pri identifikaciji gre za postopek, s pomočjo katerega otrok ponotranji vedenjske 

vzorce, norme in vrednote svoje okolice. S književnim junakom se identificira, ko ugotovi 

enakost med sabo in književno osebo. Pri projekciji pa gre po mnenju avtorice za postopek, 

ko otrok projicira impulze, potisnjene v podzavest, na neko drugo osebo (književno osebo), da 

bi se potem lahko proti njim boril. 
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Naivno pravljično obdobje 

Naivno pravljično obdobje traja, vse dokler otrok ne začne ločevati med pravljičnim in 

realnim svetom. Avtorica (prav tam) predstavi že samo besedo naivno, ki nam pove, da otroci 

slepo, naivno verjamejo, da je dogajanje (v pravljici, zgodbi) del njihovega vsakdana, del 

realnega sveta. V naivnem pravljičnem obdobju je otrok zmožen zaznavanja in razumevanja 

književne osebe, opaža perspektivo književnih oseb v književnem besedilu, zaznava motive 

za ravnanje književnih oseb, zaznava in razumeva dogajalni prostor, čas in dogajanje, ustvarja 

domišljijskočutne podobe književnih oseb. 

M. Kucler (2002) ugotavlja, da je to obdobje izrednega pomena, saj se otrok skozi ta način 

razmišljanja začne zavedati samega sebe. V obdobju kljubovanja, ki je značilno za to starost, 

ko spoznava pravila in omejitve, ki mu jih postavlja družba, lahko otrok jezo, ki jo občuti, 

usmeri na pravljične junake. S tem pa se razbremeni strahu ob misli, kaj bi se zgodilo, če bi to 

jezo namesto na like v zgodbah in pravljicah usmeril na starše. 

 Obdobje konkretnih logičnih operacij (7–12 let) 

 

M. Kordigel Aberšek (2008) opredeljuje, da po sedmem letu starosti otrokov način mišljenja 

bistveno spremeni. Če je prej ravnal impulzivno in egocentrično, je sedaj sposoben razmisliti, 

preden se odloči za tako dejanje. V tem času otrok postane socialno bitje, saj je sposoben 

živeti v dani skupnosti. V tem času otroci posegajo po knjigah, ki jim še vedno nudijo 

potovanje v domišljijski svet, vendar si pri tem močno želijo razburljivih dogodivščin in 

izjemnih uspehov. 

 Obdobje abstraktne inteligence (od 12. leta dalje) 

 

Obdobje abstraktne inteligence zajema obdobje mladostnika v času adolescence. Pri tem ta 

spolno dozori in odraste, a se hkrati počuti notranje razdvojenega. Je v neprestanem konfliktu 

z okolico, saj ima občutek, da ga nihče ne razume, kar povzroči občutek osamljenosti, 

negotovosti, v nekaterih primerih pa lahko zaznamo tudi protestno obnašanje. Mladostniki 

pogosto posegajo po pustolovskih romanih, ki so vezani na realni svet. Literarni junaki se v 

zgodbah spopadajo s kritičnimi situacijami, pri čemer se pokaže njihova iznajdljivost in 

spretnost, kar pa na mladostnika deluje blagodejno. Kasneje se začne kazati zanimanje za 

odraslo literaturo, katere osrednja tema je spopad posameznika z družbo in čustvenimi zapleti 

glavnih junakov. (M. Kucler, 2002) 

1.4  Funkcionalna pismenost 

S. Pečjak (1996), pojasnjuje, da je funkcionalna pismenost sposobnost razumevanja in 

uporabljanja tistih pisnih jezikovnih oblik, ki jih zahteva delovanje v družbi in/ali so 

pomembne za posameznika. Funkcionalno pismen je tisti učenec, ki ima razvite osnovne štiri 

jezikovne komunikacijske sposobnosti oziroma je govorno, poslušalsko, pisno in bralno 

učinkovit v vsakodnevnih življenjskih situacijah. 

»Sodobne študije, ki se ukvarjajo s proučevanjem pismenosti svetovnega prebivalstva, kažejo, 

da ob koncu 20. stoletja narašča delež nepismenih. Pri tem pa ne gre, kot bi pomislili v prvem 

trenutku, za delež tistih, ki odraščajo na odročnih območjih, kjer ni šol ali kjer še vedno vanje 
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ne pošiljajo deklic, zato ker se jim zdi, da v svojem življenju črk preprosto ne bodo 

potrebovale. Nasprotno, nepismenost narašča v najrazvitejših predelih in med tistimi, ki so 

končali obvezno šolanje. Seveda pri teh ne gre za klasično nepismenost. To so ljudje, ki se 

znajo podpisati, znajo prebrati napis Coca-cola in znamko svojega najljubšega piva, njihovo 

znanje pa zataji takrat, ko je v telefonskem imeniku potrebno najti telefonsko številko, ko je 

treba prebrati ime ulice v neznanem delu mesta in ko je treba s panoja prebrati, kdaj odpelje 

prvi vlak v mesto, kamor so namenjeni. Preprosto rečeno: ti ljudje so funkcionalno nepismeni. 

Študije kažejo, da delež funkcionalno nepismenih med prebivalstvom, starim nekako od 

dvajset do štirideset let, nezadržno narašča in da je v najrazvitejših delih sveta že dosegel 50 

odstotkov. Številka je strah zbujajoča. Še bolj pa nas lahko postane strah, če pomislimo, da 

funkcionalno nepismeni, skupaj s svojimi sošolci in prijatelji, takoj po zaključku šole sicer še 

najdejo zaposlitev, a jo (ob takem ali drugačnem prestrukturiranju) prvi izgubijo in ostanejo 

brez nje. To pomeni, da so večinoma svojega življenja obsojeni na neproduktivno odvisnost 

od drugih. Govorimo predvsem o otrocih, ki kasneje napredujejo kot povprečni učenci. 

Karkoli že v življenju počnemo, čas jih zmeraj prehiti. Ob glasnem branju na primer, ko bere 

kateri izmed sošolcev, nervozno begajo z očmi po vrsticah in iščejo »kje smo«. Njihovo 

branje je prepočasno, da bi lahko sledili, učiteljica pa se razjezi, če zaloti koga, ki ne zna v 

trenutku, ko ga pokliče, nadaljevati na pravem mestu. Kadar v razredu beremo tiho, preberejo 

taki učenci le polovico ali tretjino besedila. Vse prehitro jih sredi branja  zmoti nepotrpežljiv 

glas sošolca: si že? In malo kasneje malo manj nepotrpežljiv glas učiteljice: No, bomo še 

malo počakali! Ob branju besedilne naloge pri matematiki in navodil za delo pri spoznavanju 

narave in družbe sošolci opravijo polovico dela, preden se tak otrok komajda prebije skozi niz 

besed, ki »opisujejo problem«. Vprašanje je, ali jim v prekratkem času, ki jim je na voljo, 

uspe sestaviti pomen tistega, kar so prebrali. In navsezadnje: kadar delajo s sošolci v 

skupinah, so praviloma odrinjeni v bolj ali manj nemočno opazovanje, saj si delo med seboj 

razdelijo urnejši učenci. V takih razmerah se zgodi, da učenec svojo tehniko branja premalo 

utrdi. Namesto bralnih strategij razvija z leti strategijo, kako se izogniti branju.« (Kordigel in  

Saksida, 1999: 10). 

 

2  SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI 

 

Odrasli imajo številke radi. Če jim govorite o kakem svojem novem prijatelju, vas nikdar ne 

bodo povprašali o bistvenih stvareh. 

Nikoli ne bodo rekli:« Kakšen glas pa ima?« 

A.de Saint-Exupery, Mali princ 

 

Komunikacijske dejavnosti sestavljajo produktivne dejavnosti, to je govorjenje in pisanje 

(tvorjenje sporočil), in receptivne dejavnosti, to je poslušanje in branje (sprejemanje sporočil). 

Predšolski otroci so najprej aktivni predvsem pri govorjenju in poslušanju, kasneje pa tudi pri 

branju in pisanju, le da so te dejavnosti nekoliko prilagojene – berejo slike in ne črk, pišejo pa 

s simboli, katerih pomen poznajo le oni sami. 
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2.1 Poslušanje         

K. Podbevšek (2006) ugotavlja da je poslušanje pomembna in pogosta jezikovna in 

komunikacijska človekova dejavnost. Kronološko človek najprej posluša, šele nato se nauči 

govoriti, brati in pisati. Poslušal naj bi že dojenček v  materinem telesu, ki se na zvok odzove 

z gibanjem. Poslušanje je zahtevna sporazumevalna dejavnost. Kljub temu da je zelo pogosta, 

ni samodejna človekova sposobnost, treba se je naučiti.  

»Poslušanje je del komunikacije, ki se jo je treba naučiti in jo je treba razvijati sistematično, 

zato je pomembno, da začne otrok te izkušnje pridobivati že zelo zgodaj. Učenje jezika v 

predšolskem obdobju temelji na poslušanju. Otrokov jezikovni razvoj, katerega del je tudi 

poslušanje, je odvisen od njegovega socio-kulturnega okolja. Raziskave so pokazale, da je 

razvoj sposobnosti poslušanja v času pred vstopom v šolo odvisen od osebnostnih potez 

osebe, s katero je otrok preživljal večino časa«. (Plut –Pregelj,1990, po Mravlje, 1999). 

A.Čepin (2007) piše , da so poslušalske dejavnosti na nižji stopnji povezane z dejavnostmi, 

kot so risanje, ples, gibanje, ustvarjanje z rokami, barvanje. Starejši kot so učenci, večja in 

boljša je ta sposobnost. Učenci vadijo posamezne poslušalske spretnosti ali sklop teh 

spretnosti. Vaje ponavljajo ob različnih dejavnostih. To je pomembno zato, da se oblikuje 

trajen vzorec otrokovega obnašanja (koncentracija ob poslušanju, spoštovanje govorca, 

zavedanje svojih čustev in drugo). Vsi učitelji bi se morali zavedati, kako pomembna je 

jezikovna vzgoja, in jo s svojo dejavnostjo podpirati. 

K. Podbevšek (2006) o sodobnem pojmovanju sporazumevanja razmišlja: tvorjenje 

(produkcija) in sprejemanje (recepcija) besedil je spremenilo tudi pojmovanje poslušanja. 

Poleg govorjenja, branja in pisanja je poslušanje ena od temeljnih sporazumevalnih 

sposobnosti, ki se združujejo v sporazumevalno zmožnost. Med prvimi je na Slovenskem 

problem poslušanja v šoli že v osemdesetih letih 20.stol. izpostavila Olga Kunst Gnamuš, ki 

pravi, da sporazumevanje ni samo branje, pisanje in ustno sporočanje, temveč tudi poslušanje. 

Še manj pozornosti kot samostojnemu delu z besedili posvečamo razumevanju govorjenih 

besedil, čeprav ima poslušanje v življenju (vsaj po obsegu) kot branje in pisanje.  

2.2  Govorjenje 

K. Podbevšek (2006) govorjenje opredeljuje kot zapleteno psihofizično aktivnost, v kateri 

sodeluje celo telo. Organi, ki so specializirani za govor, se imenujejo govorni organi 

(govorila). Večina govornih organov ima še svojo prvotno funkcijo, npr. dihanje, okušanje 

hrane, grizenje hrane, čiščenje in ogrevanje zraka itd., govorjenje je njihova drugotna vloga. 

Govor je seveda povezan s celotno telesno motoriko. Ta povezanost je velika in ima v 

človekovem razvoju različne stopnje: otroci govorijo s celim telesom, odrasli pa 

makromotoriko omejijo na mimiko in geste. Govorni organi delujejo tako pri oddajanju kot 

pri sprejemanju govora. Sluh, ki je glavno čutilo za sprejemanje govora, nadzoruje izgovor. 

Najpomembnejši govorni organi so možgani. Od tod gredo po živcih navodila govorilom, kaj 

naj naredijo. Vsak živec je sveženj motoričnih in senzoričnih živčnih vlaken. Motorični 

impulzi prenašajo sporočila od možganov do mišic govornih organov, senzorični pa javljajo 

možganom, da so mišice opravile svoje delo. 

Jezik, v katerem so organizirane izkušnje in spoznanja človeštva, se od prvega trenutka 

vključuje v proces človekovega oblikovanja in predstavlja enega izmed načinov vplivanja na 

odraščajočega otroka. Otrok se rodi v »govoreče« okolje. Za razvoj govora so najbolj 

pomembna prva leta otrokovega življenja. S spodbujanjem govora pri otroku ne razvijamo le 

njegovih govornih zmožnosti, temveč se otrok tako uči tudi bolje razmišljati, misliti. 
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Usvajanje jezika in njegov razvoj lahko razumemo le v dinamiki celotnega otrokovega 

razvoja. V procesih medsebojnih stikov, v interakciji in komunikaciji z okoljem potekajo tudi 

procesi učenja jezika, saj je to del socialne interakcije. Okolje oziroma vrste interakcij pa 

vplivajo na proces učenja. Okolje lahko otroka spodbuja k jezikovni prezentaciji sveta, mu 

svet besedno predstavlja, se vesli otrokovih govornih poskusov, mu omogoča številne 

možnosti aktivnega sodelovanja in pridobivanja izkušenj ali pa, nasprotno temu, čaka, kaj bo 

otrok napravil sam, v najslabšem primeru pa njegove govorne poskuse celo kaznuje in 

preprečuje. (Erženičnik  Pačnik, 2009) 

2.3 Branje  

K. Podbevšek (2006) ugotavlja, da sta razvijanje bralne sposobnosti (doživljanje, 

razumevanje, vrednotenje) in bralne kulture glavna funkcionalna cilja književne vzgoje. Meni, 

da je specialno sposobnost branja leposlovja mogoče pridobiti samo z neposredno vajo, torej s 

ponavljanjem učenčevih poskusov, samostojnega doživljanja in razumevanja literarnih del ob 

učiteljevem usmerjanju. Na AGRFT-ju ugotavljajo, da ima vedno več študentov takšne ali 

drugačen motnje (disleksije) v glasnem branju (zamenjavanje črk, izpuščanje zlogov, 

zamenjevanje naslonk, dodajanje naslonk, preskakovanje vrst itd.). Študentje so povedali, da 

nikoli ne berejo glasno in da niso brali od osnovne šole ali pa da so imeli že tam težave. 

Udovč (2012) pravi, da je branje ena najučinkovitejših poti do pismenosti, saj se otroci, ki jim 

berejo že zelo zgodaj, naučijo, da branje in pisanje poteka od leve proti desni in od zgoraj 

navzdol. Poleg tega so otroci za branje motivirani in s pogostim ter rednim branjem knjig 

pomembno vplivamo na doseganje višjih ravni govora.  

2.4  Pisanje 

S. Pečjak (2009) ugotavlja, da je iz komunikacijskega modela razvidno, da otroci najprej 

poslušajo, nato govorijo, berejo in na koncu zapišejo besedila. Pri različnih komunikacijskih 

dejavnostih gre za uporabo različnih prenosnikov. Pri branju mora otrok grafični znak 

pretvoriti v glasovni znak, pri pisanju pa je obratno: glasovnemu znaku mora dati 

dogovorjeno vidno podobo. Glasovni znak mora zapisati v grafični podobi. Le pri 

prepisovanju gre za preoblikovanje in čim bolj natančen posnetek vidne oblike znaka (črke, 

besede). Vendar pisanje ni le mehanično preoblikovanje ene simbolne oblike v drugo, pač pa 

gre tudi za proces ustvarjalnosti, črkovanja, poznavanja in upoštevanja slovničnih pravil, 

možnost izbiranja ustreznih besed itd. Pri pisnem  sporazumevanju je še posebno pomembno 

biti pozoren na globalno strukturo, ki je drugačna pri zapisanem kot pri govorjenem besedilu.  

M. Grginič (2009) v svojem delu predstavlja, da otroci že v prvem starostnem obdobju 

spoznajo vlogo pisnega jezika – različne oblike in funkcije tiska; ob spoznavanju s knjigami, 

tako leposlovnimi kot priročniki, in ob glasnem branju odraslih se seznanjajo z začetkom in 

smerjo branja, zavedajo se, da so simboli v knjigah črke, razlikujejo prvo in zadnjo stran 

knjige, ločijo slike (za gledanje) ter prepoznavajo naslov na naslovnici. Mlajši otroci se s 

knjigami in drugimi oblikami tiska najprej le igrajo, »berejo« jih tako, da posnemajo odrasle 

pri branju. V okolju prepoznajo okoljski tisk, pogoste napise, ki jih srečajo na cesti, v trgovini 

ali na televizijskih zaslonih. »Spoznavanje koncepta tiska poteka v interakciji z odraslimi ali 

sposobnejšimi otroki (v pogovoru) ter z lastnim opazovanjem, zaznavanjem in poslušanjem 

sporočil (vidnih in zvočnih) v bližnjem okolju, v družini in vrtcu. V drugem starostnem 

obdobju ob približevanju pismenosti prihaja otrok postopoma do spoznanja, da je mogoče 

izgovorjene besede zapisati in jih nato ponovno prebrati. Z lastno udeležbo pri poskusih 

pisanja in branja se otrok delno že v predšolskem obdobju in nato v šoli zave abecednega 

principa, tj. vedenja, da posameznim glasovom pripadajo določene črke, ko poskuša 
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analitično prebrati oziroma zapisati znane besede ter pri tem upoštevati zakonitosti pisnega 

jezika(pravopis, skladnjo).« (Prav tam: 11.)  

 

3 TEMELJNA NALOGA VRTCA   

 

Abeceda se začenja, 

kot ve Bučko, s črko A, 

a  potem se dolgo vzpenja 

in pri Žeju se konča. 

(Tone Pavček) 

 

»Temeljna naloga vrtca je, da otroku zagotavlja celovito skrb in okolje, v katerem se bo otrok 

počutil varnega in sprejetega, ter mu nudi možnosti za rast in razvoj na vseh področjih 

govornega razvoja. Ključno vlogo pri tem imajo vzgojitelji. S svojim strokovnim in 

profesionalnim delom, znanjem in čutom za otroke morajo biti tisti, ki v največji meri 

pripomorejo k uresničevanju tega. Vzgojiteljeve lastnosti, ki vključujejo tako njegove 

poklicne kot tudi človeške kvalitete, njegovo ravnanje in delovanje, so pomemben pokazatelj 

kakovosti vrtca. Vzgojitelj je tisti, ki s svojimi kompleksnimi, prepletajočimi in 

dopolnjujočimi se vlogami odločilno in pomembno prispeva h kvaliteti predšolske vzgoje z 

vsemi njenimi nalogami in funkcijami. Ravno zaradi tega je pomembno, da je vzgojitelj 

visoko usposobljen profesionalec, ki vse svoje naloge opravlja korektno in strokovno.« (Zore 

in drugi, 2014:6) 

3.1 Jezikovna dejavnost v vrtcu 

»Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše obdobje za razvoj 

govora, vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjanje s 

pisnim jezikom in (skozi doživljanje) spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti – 

lastne in tuje kulture. Otroci se v tem obdobju učijo izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti 

sporočila drugih. Jezikovne dejavnosti v vrtcu so povezane z vsemi jezikovnimi ravninami: s 

fonološko, morfološko, skladenjsko – pomensko (in pragmatično), razvoj jezika pa je naravno 

vpleten v vsa področja dejavnosti. Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov 

in pripovedovanja literarnih besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s 

pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi jezika v domišljijskih igrah, dramatizacijah, 

izmišljanju zgodbic in pesmic, ob učenju otrok od otrok, in sicer v različnih socialnih igrah, 

pravljicah, izštevankah, rimah, šaljivkah, ugankah, besedilnih igrah.« (Kurikulum, 1999:31). 

M. Grginič (2009) ugotavlja in svetuje, da moramo otrokom že zelo zgodaj dati veliko 

priložnosti za raznoliko branje. Ni dovolj samo stik z napisi, različnimi znaki, piktogrami in 

črkami, pač pa tudi z izrekanjem pesmic, z učenjem rim in glasov. V predšolskem obdobju 

morajo odrasli spodbujati fonološko zavedanje ter z različnimi materiali in pripomočki 

spodbujati razvoj grafomotoričnih spretnosti. Otroci, stari tri in štiri leta, so že sposobni 

natančno opazovati risbo ali sliko in o njej pripovedovati, razločevati enake začetke in dolžino 

besed, spremljati ritmična besedila z gibanjem, prepoznavati znane napise in piktograme. 

Poudariti je treba, da otrok v tej starosti ne poučujemo napisov (npr. na izdelkih, na stavbah), 

ampak jim pustimo, da sami opazujejo in si zapomnijo napis kot celoto. Naloga staršev in 

vzgojiteljev je, da intenzivneje razvijajo govorni razvoj (sprašujejo, kakšna je škatla, kaj je 

narisano, s kakšnimi barvami, kaj je zgoraj … in nikakor ne, kaj je napisano na njej). 

Otrokom med tretjim in četrtim letom starosti je treba intenzivneje pripovedovati, opisovati 
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zgodbice, izrekati ritmična besedila ter jih spremljati z gibanjem, spodbujati besedne igre, 

simbolno igro ter igre s pravili. Kratke ritmične pesmi dajejo veliko možnosti za skupno 

doživljanje ritma, iskanja rim in zanimivih besed. Izštevanke same po sebi vabijo k igranju, 

besednim izmišljarijam, novim rimam in petju. Otrok želi izštevanke in prstne igre pogosteje 

ponavljati, saj mu pomenijo prijetno druženje z odraslimi. Otroci v drugem starostnem 

obdobju razvijajo tudi nekatere grafomotorične spretnosti: orientirajo se na listu (zgoraj, 

spodaj, prepoznavajo pojma levo in desno), razvijajo spretnost risanja ravnih (navpičnih, 

vodoravnih in poševnih) in krožnih (loki, polkrogi, valovite črte, krogi) črt na večjem 

formatu, razvijajo motoriko rok in prstov z valjanjem, stiskanjem, gnetenjem, strižejo s 

škarjami in oblikujejo iz papirja ter seveda prosto čečkajo, rišejo, slikajo in barvajo. V 

starostnem obdobju pet do šest let otroci nadaljujejo z dejavnostmi drugega starostnega 

obdobja. Dodamo jim še vaje fonološkega zavedanja. To pomeni, da se intenzivneje srečujejo 

s črkami. Nikakor pa to ne pomeni, da jih učimo posamezne črke ter jih pišemo v vrste. 

Pomembno je, da vrstnik vrstniku pripoveduje o prvem glasu, prvem zlogu, mu zloguje 

besedo s ploskanjem. Vrstnik vrstniku izbere sličico in jo opisuje, seveda vse ob igri. Otroci, 

ki so že osvojili stopnjo zavedanja in prepoznavanja posameznih (prvih) glasov, pri igri 

sodelujejo, drugi pasivno poslušajo. Če ne slišijo glasov letos, jih bodo v naslednjem letu. 

Pomembneje je, da sodelujejo v igri in pridobivajo željo po takih dejavnostih. Igra ne sme biti 

vsiljena, ampak naj izhaja iz želja in potreb otrok. Naloga vzgojiteljev in staršev je, da v 

otroku spodbujajo radovednost za take dejavnosti. 

3.2 Obravnava umetnostnega besedila v vrtcu 

T. Jamnik (2003) navaja, da obravnava umetnostnega besedila v vrtcu poteka po istem vzorcu 

kot kasneje pri šolski obravnavi; zaporedje korakov je torej stalnica, ob vsaki posamezni 

izvedbi pa posamezne faze prilagajamo vsebini besedila. 

 

Faze besedila: 

 Uvodna motivacija: vzgojiteljica motivira otroke za poslušanje besedila, kar je prvi 

korak pri vzpostavljanju dialoga med besedilom in otrokom. V tej fazi otroka pripravi 

na literarnoestetsko doživetje, v njem vzbudi predstave in čustva, povezana s temo oz. 

vsebino besedila. Najpomembnejše motivacijsko sredstvo na začetni stopnji razvijanja 

sposobnosti doživljanja besedila je igra, tej se pridružujeta še napovedovanje vsebine 

in sodelovanje odraslih. 

 Premor pred poslušanjem je kratka faza, v kateri se otrok pripravi na doživetje: se umi-

ri in usmeri pozornost na besedilo. 

 Vzgojiteljica nato umetnostno besedilo pripoveduje ali bere. Pomembno je, da branje 

ni izumetničeno (npr. umetno pootročeno), pač pa zanimivo, dinamično; prilagaja ga 

glede na lastnosti književnih oseb in glede na razpoloženje, ki ga vzbuja besedilo. 

Pomembno je upoštevati tudi okoliščine, v katerih otrok sprejema besedilo: posebno 

doživetje ustvari vzgojiteljica tako, da besedilo bere ali pripoveduje na pravljičnem 

stolu, se pokrije s pravljičnim klobukom, povabi otroka v pravljični kotiček ipd. 

 Nato sledi čustveni odmor po branju, v katerem otrok uredi svoja doživetja. Tudi ta 

faza je kratka, traja le nekaj sekund, toda kljub temu pomembna. S stavkom ali dvema 

vzgojiteljica povzame in potrdi doživljaj. 

 Analiza besedila: pomembna faza za razvijanje dialoga med otrokom in besedilom je 

nedvomno pogovor o besedilu. Strategije poslušanja lahko razvijemo tako, da otroka 

spodbujamo k naslednjim dejavnostim: razlaga neznanih besed in nenavadnih besed-
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nih zvez, pogovor o književnih osebah (ravnanje, lastnosti), opisovanje izrazitih podob 

(besedilnih slik), napovedovanje nadaljevanja zgodbe, pogovor o razpoloženju, ki ga 

vzbuja besedilo. 

 Pogovoru o besedilu praviloma sledi ponovno poslušanje – otrok na podlagi pogovora 

doživlja besedilo globje, opazi prezrte prvine, nov zorni kot ali vsebinski odtenek. 

 Sklepna faza obravnave je poglabljanje doživetij, v kateri otroku zastavimo ustvarjalne 

in poustvarjalne naloge. Doživljanje literature poglabljamo in razširjamo z domi-

šljijskimi, verbalnimi, likovnimi, glasbenimi, gibalnimi in drugimi dejavnostmi otrok, 

vpletamo igro in spodbujamo različne oblike otrokove ustvarjalnosti  (prav tam: 63- 

64). 

 

I. Saksida (2001) poudarja, da v vrtcu nikoli ne bi smelo zmanjkati časa za pogovor, 

pripovedovanje, razlago, opisovanje, dramatizacijo, igro vlog, branje različnih literarnih del 

po željah in zanimanjih otrok. 

 

3.3  Vertikalno načrtovanje književne vzgoje v vrtcu in osnovni šoli 

Lipnik (1993) ugotavlja, da je jezik osnovna možnost medsebojnega sporazumevanja in 

sodelovanja. Sporazumevanje je eno od človekovih dejanj, ki ga opravljamo z znamenji 

besednega ali nebesednega jezika in z njim nekomu posredujemo obvestilo o predmetnosti v 

določenih okoliščinah. Gre torej za prenos informacij z namenom. Je družbeno delovanje, saj 

zajema vsaj dva udeleženca, tistega, ki govori ali piše, in onega, ki posluša ali bere. 

Otrok/učenec naj bi pridobil pozitivno čustveno in razumsko razmerje do slovenskega jezika. 

Svet in sebe naj bi spoznaval prek štirih sporazumevalnih dejavnostih: poslušanja, govorjenja, 

branja in pisanja. Metoda igre kot tudi druge metode dela predstavljajo način, po katerem se, 

ne samo pri razvoju govora, delo z otroki izvaja z igro. To je vrsta postopkov, s katerimi z igro 

vadimo poslušanje, razločevanje, oblikovanje glasov, besedišče in otroški stavek. Vsebina igre 

predstavlja okostje – steber igre. Tudi otroško pripovedovanje pretvarjamo v igro. Otroke je 

potrebno igranja se učiti. To dosežemo z metodo kazanja in ilustracije v metodi igre. 

K. Rebič (2007) pa v svojem delu ugotavlja, da otroci razmišljajoče sprejemajo različna 

umetnostna besedila. Ta so lahko predstavljena neposredno ali posredno. Iz besedil izluščijo 

temeljne vrednote in se tako učijo presojati tuja in svoja besedila. Umetnostna besedila 

sprejemajo, interpretirajo in poustvarjajo. Sprejemajo tako, da jih poslušajo in berejo, govorno 

in pisno pa jih interpretirajo in poustvarjajo, tako da pripovedujejo lastne domišljijske svetove 

ali govorijo oziroma pišejo o svojem razmerju do umetnostnih besedil.  

M. Kordigel Aberšek (2008) ob tem dodaja, da je najpomembnejša komponenta 

književnodidaktičnega procesa odnos vzgojiteljice oz. učiteljice do posredovane literature 

otrokom. Zato formula, kako najbolje posredovati literarno doživetje, ni dokončna. Nemogoče 

jo je stlačiti v kakšno šablono. Pomemben je odnos učitelja do literature. Skozi ta pozitiven 

odnos bodo to pozitivnost začutili tudi otroci. 
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3.4 Temeljni cilj slovenščine v prvem razredu osnovne šole  

»Učni načrt za slovenščino daje v prvem triletju prednost dejavnosti poslušanja, kar je v 

skladu s sodobno teorijo razvijanja komunikacijskih sposobnosti: iz komunikacijskega modela 

je razvidno, da otroci najprej poslušajo, nato govorijo, berejo in na koncu zapišejo besedila. 

Glede na velik pomen, ki ga ima poslušanje kot prvotno sprejemanje leposlovja na začetni 

stopnji otrokovega bralnega razvoja, je pouk književnosti v prvem razredu zasnovan tako, da 

učitelj otrokom predvsem pripoveduje/recitira//bere umetnostna besedila in jih seznanja s 

temeljnimi besedili in preglednimi zbirkami. Glavna pot do književnosti na začetku šolanja 

vodi prek pripovedovalnega tona, ki vzpostavlja ozračje zaupanja ter povezuje estetsko in 

fizično ugodje.« (Kordigel in Saksida, 1999: 37) 

Predmetu slovenščina je v 1. triletju osnovne šole namenjenih 700 ur pouka, in sicer 210 ur 

letno v 1.razredu ter po 245 ur v drugem in tretjem razredu. Obravnavi umetnostnega jezika je 

v prvem razredu namenjenih 50 odstotkov ur predmeta, v drugem in tretjem pa 40 odstotkov 

ur slovenščine. Pouk slovenščine je temeljnega pomena, saj se v jeziku ustvarjajo in prenašajo 

pomeni in različna sporočila. V jeziku samem je ključ do razumevanja sebe in drugih. Misli in 

sporočila se oblikujejo v besede, kar pa je seveda odvisno od naše jezikovne zmožnosti in 

znanja. Temeljna naloga pouka slovenščine je nenehno razvijanje učenčevega osebnega jezika 

v uporabno obvladovanje materinščine. V prvem triletju mora pouk slovenščine omogočati 

otroku tudi priložnost za igro ter ga postopoma navajati na pozornost in učenje. (Učni načrt za 

slovenski jezik, 2011) 

K. Rebič (2007) pravi, da dandanes ni težko najti raznovrstnih podatkov in priti do 

najrazličnejših informacij, večji problem je postalo izjemno hitro naraščanje količine 

informacij. Prav zato je postalo bolj kot to, da si učenci zapomnijo čim več vsebin, 

pomembno to, da znajo ravnati s podatki in jih kritično ovrednotiti, da so sposobni 

samostojno razmišljati in biti ustvarjalni, učinkovito izražati in utemeljevati svoje ideje, 

samostojno pristopati k problemom, za katere ni preprostih in poenostavljenih rešitev, in se 

samozavestno spopadati z njimi. To so znanja, ki bodo učencem omogočila prilagajanje hitrim 

spremembam na področju strok in s tem lažje vključevanje v sodobno družbo. 

Predmet slovenščina oblikuje osebnostno, narodnostno in državljansko identiteto. Cilj 

predmeta se uresničuje in izvaja v sklopu štirih sporazumevalnih dejavnosti (predstavljenih v 

drugem poglavju). Če se ustavim pri književnem delu pouka književnosti, lahko poudarim, da 

se mi zdi pomembno vsaj na začetni stopnji izobraževanja otrokom in učencem predstavljati 

predvsem slovenske pisatelje, pesnike, ilustratorje. Skozi zgodbe se  namreč kaže tudi naša 

tradicija in način življenja družbe, v kateri živimo. 

 

3.5 Branje in bralec 

K. Podbevšek (2006) ugotavlja, da je fenomen branja predmet raziskave različnih ved: 

psihologije, fiziologije, nevrolingvistike, logopedije, pedagogike, jezikoslovja, književne 

vede, filozofije itd. Proučevanje branja se je predvsem razširilo v 60. in 70. letih 20. stoletja. 

Takrat so se oblikovale številne definicije branja. Kljub različnim pogledom na branje pa so 

vse teorije branja enotne v ugotovitvi, da je proces branja izjemno zapletena kompleksna 

dejavnost, tako glede delovanja možganov (spoznavne in spominske sposobnosti) kot tudi 

glede prepletenosti psiholoških in družbenih dejavnikov, ki vplivajo na bralčevo bralno 

kulturo.  
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»Obenem je tudi jasno, da se je zaradi tehnološkega razvoja in družbenih sprememb odnos do 

branja v 21.stoletju spremenil. Zlasti branje leposlovja ni več samoumevna dejavnost, kot je 

mogoče v prvi polovici 20.stol. še bila. Poleg tega za branje moderne književnosti ne zadošča 

več samo razumevanje vsebine in zasledovanje zgodbe, saj novejše pripovedne tehnike, kot so 

npr. fragmentarnost, časovni preskoki, citatnost, jezikovno raznovrstno preklapljanje, 

zahtevajo od bralca določeno znanje.« ( Podbevšek, 2006: 80) 

B. Krakar Vogel (2004) se poglablja v tipologijo branja in bralcev, s čimer se ukvarja tudi 

didaktika jezika in didaktika književnosti. Prve tipologije bralcev so se v svetu pojavile ob 

koncu 19. stoletja. Za slovensko književno didaktiko naj bi bile merodajne Rosandićeve  

razvrstitve branja.  

K. Podbevšek (2006) predstavlja, da književno didaktiko zanima predvsem literarnoestetsko 

branje. Bralec v besedilu poleg spoznavnih in estetskih vrednot išče predvsem umetniškost. 

Literarno branje je po mnenju avtorice zahtevnejše od informacijskega. Avtorica predstavlja  

ugotovitve Sakside, ki meni, da hitrost in razumljivost nista poglavitni kvaliteti literarnega 

branja. Bralec naj bi neumetnostna besedila navadno bral tiho, umetnostna pa polglasno in 

glasno. 

 

4 PRAVILA USPEŠNE GOVORNO–POSLUŠALSKE 

KOMUNIKACIJE 

 

»Posebnost Pavčkovega ustvarjanja za mladino je združevanje pravljičnih, fantazijskih in 

ljudskih prvin, s katerimi se približa otrokovemu načinu mišljenja in doživljanja.«  

Helga Glušič 

Učitelj oz. vzgojitelj svoje načrtovanje uresničuje pri dejavnostih z otroki v okviru štirih 

dejavnosti: poslušanja, branja, govorjenja in pisanja. Področje jezika vzpodbuja tako, da 

otroke svoji starosti primerno nauči poslušati ter kasneje učence pisno in govorno izraziti 

svoje misli.  

 »V literarnoestetski govorni situaciji sporočilni namen po navadi nima pragmatičnega učinka.  

Zahteve po navadi govorec ne izraža. Namen pripovedovanja pravljic in recitiranja pesmi je 

posredovanje estetskega užitka − to pa je možno le, če tudi posrednik, ki pravljico 

pripoveduje, to počne z veseljem in naklonjenostjo do svojega početja.« (Kordigel Aberšek, 

2008: 22) 

M. Kordigel Aberšek (2008) piše, da se lahko vlogi poslušalca v pragmatični govorni situaciji 

in poslušalca v literarnoestetski govorni situaciji precej razlikujeta. Dobro je, da otrok spozna 

oba tipa govornih situacij in nato spozna njune tipične znake za prepoznavanje. Otrok 

prepozna razliko v govorni situaciji pragmatičnega in literarnoestetskega govorjenja. 

4.1 Umetniško pripovedovanje 

B. Krakar Vogel (2004) pojasnjuje, da se o interpretativnem branju in umetniški besedi 

pojavljajo izrazi recitacija, deklamacija, umetniško pripovedovanje ter branje vlog. Tako v 

teoriji kot v praksi se izrazi, kot so recitacija, deklamacija, umetniško pripovedovanje,  
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pomensko prepletajo in so rabljeni precej nenatančno in nedosledno. Pojem umetniško 

pripovedovanje je začel v 60. letih 20. stoletja uporabljati igralec Jože Tiran kot nadpomenko 

za recitacijo, deklamacijo in umetniško pripovedovanje proze, vendar se izraz kot termin ni 

ustalil. 

B. Krakar Vogel (prav tam) ugotavlja, da je v novejši praksi dejavnost recitiranja precej 

zamrla, češ da gre za odvečno obremenjevanje spomina. Kljub temu ima po njenem mnenju 

tudi učenje umetnostnega besedila na pamet svoje pozitivne strani. Učenec je namreč dvojni 

interpret: kot bralec (sprejemnik) in kot poustvarjalec, uresničevalec govorne podobe besedila 

po svoji zamisli. Pravi, da poglobljeno doživeto in zaradi pogostega govornega oživljanja 

ponotranjeno besedilo ostane v dolgoročnem spominu posameznika, od koder kot del obzorja 

pričakovanj sovpliva na branje novih besedil, na književno kulturo, razumevanje literature. 

Zato učenje na pamet ni v nasprotju s sodobnimi didaktičnimi načeli. 

 

4.2 Senzibiliziranje otrok z mladinskim literarnim besedilom 

M. Kordigel (1997) ugotavlja, da senzibilizacija za srečanje z mladinskim literarnim 

besedilom pomeni, da odstranimo otrokov relevantni kontekst, da sprožamo asociativne nize, 

da dealgebraziramo pojme, da poetiziramo stvarnost, da z besedami oblikujemo pojme, da v 

mislih presežemo okvire realnega, da signaliziramo izlet v domišljijo, da sprožimo proces 

igranja z besedami, da sprožimo proces prisluškovanja besedam, da ustvarimo razpoloženje, 

ki bi bilo kar najbolj podobno tistemu v pesmi, proznem/dramskem besedilu, ki ga bomo 

brali. 

Po mnenju M. Kordigel (prav tam) je potrebno, če hočemo otroke senzibilizirati za branje 

literarnega besedila, v njih sprožiti proces emocionalnega odpiranja za literaturo. 

Senzibilizirati otroke z branjem literature pa pomeni pripraviti horizont pričakovanja na to, da 

se bo prekril s pomenskim poljem besedila. Tako bo prišlo do literarnoestetskega doživetja in 

ob njem do konstituiranja pomena. In če sedi v razredu petindvajset učencev, mora pravilno 

oblikovana priprava na literarnoestetsko doživetje odkriti petindvajset kontekstov, 

petindvajset bolj in manj različnih horizontov pričakovanja. 

 

4.3 Razvijanje recepcijske sposobnosti 

»Temeljni funkcionalni cilj književne vzgoje v vrtcu je razvijanje recepcijske sposobnosti. 

Kaj pa je recepcijska sposobnost? « (Kordigel Aberšek, 2008: 25−30) 

»Gre za zmožnosti ustvarjalne komunikacije z besedilom in sledenje cilju po optimiranju 

literarnoestetskega doživetja do skrajnih mej bralčeve recepcijske zmožnosti. Literarno – 

recepcijska didaktika vidi recepcijsko situacijo ob srečanju bralca z mladinskim literarnim 

besedilom kot uravnoteženo, kar pomeni, da ima na sporočilnost in bralčevo recepcijo 

pomembno vlogo učitelj. Učitelj presodi, kateri besedilni signal (kateri koščki besedila) so še 

v dosegu otrokovega horizonta pričakovanj, in pouk oblikuje tako, da s spretnimi metodami 

uspešno usmerja pozornost k tistemu, kar so otroci ob spontani recepciji prezrli. Recepcijska 

zmožnost je procesni cilj recepcijske didaktike mladinske književnosti.« (Prav tam.) 

M. Kordigel Aberšek (prav tam) ugotavlja, da je recepcijska zmožnost strukturirana, z 

ustrezno dinamiko pa je mogoče celo razvijati vsakega izmed njenih segmentov. Te predstavi 

kot zmožnosti: oblikovanje domišljijskočutne predstave, odkrivanje vrat za identifikacijo, 

zaznavanje pripovedne vsebine, zaznavanje književnih oseb zaznavanja in razumevanja 
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perspektiv, zmožnost razumevanja in doživljanja besedilne stvarnosti ter zaznavanja 

razpoloženja, zaznavanja in razumevanja avtorja, preklopa iz objektivne v subjektivno 

miselno shemo, zmožnost povezovanja motivov v temo, prepoznavanje literarne forme. 

Po M. Kordigel Aberšek (2008) branje resnično deluje na bralčev moralni razvoj. Književnost 

namreč daje priložnost, da v okviru domišljijskočutne predstave z mehanizmom identifikacije 

doživi situacije in dileme, ki so enake ali diametralno  nasprotne tistim, ki jih srečuje v 

realnosti. Ta srečanja pomenijo za mlado osebo tudi etično zorenje, ko se s pomočjo 

književnosti učimo vživljanja v situacijo sočloveka.  

 

5  MLADINSKA POEZIJA 

 

»Otroška poezija nastane samo tedaj, kadar je v človeku samem dovolj otroškega sveta in 

kadar gleda na svet z radoživimi otroškimi očmi.« 

Tone Pavček 

K. Rebič (2008) v svojem delu piše, da je starogrški izraz »poiesis« prvotno pomenil 

proizvajanje, izdelovanje ali ustvarjanje. Poiesis  pomeni »proizvajanje« biti, prehajanje iz 

odsotnosti v prisotnost bit-ja, ki se v pesništvu izraža z besedo, v drugih umetnostih pa s 

sredstvi, po katerih se razlikujejo med sabo. V Platonovem času se je izraz »poesis« začel 

omejevati na pesniško umetnost. Pri pesnikih je bila pesniška umetnost tesno povezana z 

glasbo in plesom in se je močno razlikovala od literature, ki jo razumemo danes. Od Grkov so 

pojem poezije prevzeli Rimljani, vendar je njim pomenil samo še literarno umetnost, ločeno 

od glasbe in plesa. Izraz poezija je v splošno rabo prišel spet v renesansi, baroku in 

klasicizmu. Označeval je predvsem besedno ustvarjalnost v verzih. Poezija se je kot izraz za 

verzna besedila v nasprotju s prozo ohranila od začetka 19. stoletja. 

Tudi danes se izraz poezija uporablja z enakim pomenom, vendar največ v esejistični rabi ali 

pa v avantgardnih krogih, ki svoja dela v nasprotju s preveč tradicionalno literaturo razumejo 

kot poezijo ali celo kot »poeseis« v grškem smislu. 

Splošna raba, ki ji sledi tudi literarna teorija, razume pod pojmom poezija predvsem literaturo, 

napisano v verzih, in jo s tem ločuje od proze.  

K. Rebič (2007) ugotavlja, da komunikacija učenca s poezijo ponuja otroku svoboden prostor. 

Ta prostor mu omogoča, da se lahko vživi v vlogo sogovornika; pesmi ali pesnika ali druge 

osebe okoli sebe. To so začetki ustvarjalnosti. Človek spoznava svet celovito in interes za 

poezijo lahko veliko pripomore k tej celovitosti.  

5.1  Pesništvo za otroke in mladino  

M. Kordigel Aberšek (2008) pravi, da sta pravljica in otroška poezija tisti vrsti književnosti, ki 

sta skozi zgodovino veljali kot najprimernejši za otroke. Miselno in čustveno popotovanje 

združuje otroka z vsemi, ki so opravili isto potovanje kot on, kar pomeni, da je srečevanje z 

mladinsko književnostjo prvi korak k spoznavanju svoje narodne identitete. 

K. Rebič (2007) ugotavlja, da pesništvo za otroke dopolnjuje otrokovo doživljanje samega 

sebe, okolja in njegove igre ter ga vsestransko doživljajsko bogati. Pesem otroka osvobaja, 

rešuje različne frustracije, sprošča in razveseljuje. Poezija, ki ustreza otrokovi duševnosti, se 
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bo znala prilagajati njegovi emocionalni in intelektualni posebnosti, poezija, ki otroka 

spoštuje, razume njegove probleme in se bo znala z njim šaliti, se veseliti.  Le takšno bo otrok 

pripravljen sprejeti za svojo. 

Pesništvo za otroke in mladino se deli na dve veliki skupini: 

- otroško ljudsko pesem, 

- avtorsko pesem za otroke in mladino. 

»Slovenska poezija za otroke je imela v času pred Franom Levstikom funkcijo vzgoje. Njen 

namen ni bil spodbujati doživljajske užitke, temveč mladega bralca vzgajati v ubogljivega, 

delavnega otroka. S tem je izrazito poudarjala etično plast besedila. Z Levstikom se začne 

proces depedagogizacije v umetnem pesništvu, kar pa ne pomeni, da pesmi ne vsebujejo več 

moralnih sporočil. Z depedagogizacijo poezije besedilo ni več vzgojno sredstvo, ampak 

umetnostno sporočilo, ki je nastalo iz avtorjevega vživljanja v lastno otroštvo in želje po 

zbliževanju z otroškim načinom doživljanja stvarnosti« (Saksida,1994: 16).  

T. Pavček predstavlja prvi povojni val pesnikov v slovenski poeziji. Objavil je naslednje 

zbirke: Sanje živijo dalje (1958), Ujeti ocean (1964), Zapisi (1971), Poganske hvalnice 

(1976), Dediščina (1983), Goličeva (1988), Temna zarja (1996), Majnice (1996) in Dolenjske 

nižine (1998). Pesnik je razvil osebnostno prepoznavno lirsko-refleksivno pesem. »Z 

inovacijami nekdanje romantike, zvočnostjo stiha, predvsem pa z zelo opaznim doživljajskim 

sentimentom si je Pavček pridobil širok krog bralcev.« (Pogačnik, S. Borovnik, Dolinar, 

Poniž, Saksida, M. Stanovnik, Štuhec, Zadravec, 2001:82) Saksida v Slovenski književnosti 

III  (2001) pravi, da pisati mladinsko književnost pomeni vživljati oz. vračati se v otroštvo. 

Mladinska književnost je zanimiva za otroka in odraslega. Osrednja značilnost mladinskih 

literarnih del so humor, zvočnost, igrivost.  

Kovič (1979) pojasnjuje, da se  Pavček v svoji poeziji poistoveti z otroškim načinom 

mišljenja.  

»Pavčkova pesem seže zmeraj v bistvo stvari. Brez uvoda nas postavi v središče dogajanja ali 

situacije in nas pri tem neustavljivo potegne s seboj. To je še posebej opazno pri uvajanju 

pesemskih junakov. Priimki ali podobne oznake so tu brez pomena, identifikacija se z vidika 

odraslih zgodi s pomočjo alogičnega ali nebistvenega podatka, ki pa je za otroško mišljenje 

bistven. Tako nam na primer Jurija Murija, ki je potoval v Afriko, pesnik ne predstavi z 

resničnim priimkom. Pod šifro »tisti, ki je s hruške padel« pa ga takoj spoznamo in vzamemo 

za svojega.« ( Lutar  Ivanc, 2006: 187) 

5.2 Avtorska pesem za otroke in mladino 

M. Kordigel ( 1999) ugotavlja, da se otrok s pesmijo sreča veliko prej kot s pripovedništvom. 

Že na predjezikovni razvojni stopnji otrok občuti ugodje ob poslušanju poezije. Vsebine ne 

razume, čustveni in čutni občutki ugodja ga preplavljajo ob zvočni učinkovitosti besed, 

besednih zvez in verzov ter ob ritmu in rimi. Pesništvo otroka spremlja na način čustvenih in 

doživljajskih užitkov vsaj do desetega leta. Ljudske otroške pesmi so spodbujale razvoj 

avtorske pesmi. 

K. Rebič (2007) ugotavlja, da začetki avtorske poezije segajo v 18. stoletje. Takrat se v 

šolskih učbenikih pojavijo izrecno za otroke napisana pesemska besedila. Besedila niso bila 

izvirno slovenska, ampak prevodi nemških predlogov. Prevodi nemških pesmi obvladujejo 

tudi prvo polovico 19. stoletja. Šele Anton Martin Slomšek je v štiridesetih letih 19. stoletja 
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ustvarjal pesemska besedila po nemških vzorcih. Objavljal jih je v almanahu Drobtinice. 

Pesmi so zelo moralno usmerjene in vzgojne. Vsebina pesmi otrokom zapoveduje, 

prepoveduje in svetuje, kako se je treba vesti, ter določa normativne vzorce. Značilna je 

avtoritativnost pesmi, ki otroke poučuje. 

Grafenauer (2010) v svojem prispevku govori, da je bil prvi, ki je s tem načinom pesnjenja za 

otroke prekinil, Fran Levstik. Leta 1880 je v slovenskem časopisu za otroke Otročje igre v 

pesemcah objavil skupino pesmic. Ta Levstikova poezija pomeni popoln zasuk k novemu 

konceptu, ki kaže, kako pesniti za otroke. Vzgojni nauk je mnogo manj vsiljiv, glavna tema pa 

je otroški svet in igra. Fran Levstik se je prvi skušal vživljati v doživljajski svet majhnega 

otroka in mu ponuditi čustveni in domišljijski užitek pri poslušanju in prebiranju poezije. V 

samem jeziku ponazarja in uveljavlja igro s tem, da s specifičnimi jezikovnimi prvinami, kot 

so besedne igre, onomatopoije, paradoksi, pretiravanja, personifikacije …, ustvarja pesniške 

tvorbe, ki so z besedno igrivostjo otroku blizu in imajo poleg tega tudi izrazito estetski značaj. 

Kovič (1979) ugotavlja, da je Pavček z zbirko Maček na dopustu v obdobju po drugi svetovni 

vojni začel novo poglavje v slovenski poeziji za otroke. To je bil čas Otona Župančiča in 

njegove poezij, in marsikatera lirika je bila zapisana v Župančičevem kalupu. Pavček pa je 

poezijo spet postavil v središče. Ob veliki nadarjenosti in pozitivnem izročilu se ta kaže 

predvsem v Pavčkovem istovetenju z otroškim načinom mišljenja. Njegova poezija je 

tematsko usmerjena k sodobnemu življenju, v jeziku pa se zgleduje po mestni pogovornosti. 

»Pesnik Tone Pavček je to osnovno orientacijo v dveh desetletjih razvil in razvejal, postala pa 

je zgled in spodbuda tudi mnogim njegovim sodobnikom in naslednikom.« (Slon v žepu, 

1979: 79) 

5.3  Slovenska sodobna otroška poezija 

Najvidnejši slovenski  predstavniki sodobne poezije za otroke so Oton Župančič, Tone 

Pavček, Kajetan Kovič, Svetlana Makarovič, Jože Snoj, Dane Zajc, Boris A. Novak, 

Zvezdana Majhen. 

K. Rebič (2007) ugotavlja, da so pesniki z vzpostavljanjem igre kot temeljne sestavine 

prestavili pesništvo iz tradicionalnega v sodobno. Temelj za depedagogizacijo poezije za 

otroke in mladino je spoštovanje otrok, njihove igre in mišljenja. 

Grafenauer (2010) ugotavlja, da ima sodobna slovenska otroška poezija posebnost. To so 

otroške književne osebe. Najbolj tipične osebe sodobne umetnosti so: Najdihojca (F. Levstik), 

Cicido, Ciciban, Cicifuj, Cvilimožek (O. Župančič), Pedenjped, Pedenj-človek. Otroci imajo v 

pesmih različne vloge. Pesniki jih ali opisujejo ali nagovarjajo in jih postavljajo v vlogo 

govorca. Pesem predstavijo dialoško in otrok komunicira z odraslim, z drugim otrokom, z 

živaljo ali pa z igračo. Današnji junak otroške pesmi je predvsem mestni otrok. Zanj je 

značilno, da ni ubogljiv in priden v pravem pomenu besede, je pa iznajdljiv in klepetav. Otrok 

se s takšnim likom, ki mu je blizu, poistoveti, to pa pripomore, da neposredno doživi 

sporočilo pesmi.  

Kovič (1979) Pavčkov odnos do otroka opiše kot totalno nehierarhičen in predvsem in samo v 

komunikaciji enak z enakim. Pesnik svoje odraslosti sicer ne zanika, vendar vstopa v svet 

otroške igre prostodušno in brez predsodkov. Pavček se v otroški svet ne vživlja na silo, 

ampak gleda in ravna, kot da je eden izmed njih.  

»Med Pavčkove bistvene značilnosti spada tudi, da je izrazito slušen pesnik. Kljub vidni in 

oprijemljivi predmetnosti v njegovi poeziji jo zelo značilno opredeljujejo slušne prvine. 
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Mnoge Pavčkove pesmi živijo nekakšno dvojno življenje: pisno in govorno. Pritegnejo nas s 

temo in humorjem, hkrati pa zvenijo po ušesih s celimi verigami iznajdljivih rim in 

melodičnih ritmov.« (Slon v žepu, 1979: 84) 

 

6  FANTASTIČNA PRIPOVED NA SLOVENSKEM  

 

»Pisanje za otroke mi je beg iz sveta vsakdanjega življenja v neki drugi, lepši svet, bolj 

poezija za oddih, bolj zame kot za otroke.« 

Tone Pavček 

»Fantastična pripoved se je razvila šele v dvajsetem stoletju, zato je sorazmeroma nova 

književna vrsta v mladinski književnosti. Najpomembnejše značilnosti te književne vrste so: 

dolžina besedila (gre za daljša prozna besedila), pojavnost (hkratno, vzporedno ali zaporedno 

pojavljanje realnega in irealnega literarnega prostora ter literarnih likov v njih), natančnejša 

karakterizacija likov, sorazmerno natančno določena književni čas in prostor, jasno razvidna 

ločnica med realnim in fantastičnim, kar je temelj dvodimenzionalnosti.« (Haramija, 2012: 

25) »V fantastični mladinski prozi je dogajanje včasih prikazano v velikem neskladju z 

veljavnimi etičnimi stališči neke družbe, ravno iracionalni elementi pa mlademu bralcu 

omogočajo vednost, da je v realnem življenju drugače.« (Prav tam: 11.) 

K. Žemva (2011) povzema, da je Metka Simončič prva, ki je na Slovenskem uvedla teoretični 

termin »fantastična pripoved« in o njem tudi izčrpneje spregovorila. Za tipična primera 

slovenske fantastične pripovedi tistega časa (leto 1965) naj bi avtorica predstavila deli 

Vitomila Zupana Potovanje v tisočera mesta in Vida Pečjaka Drejček in trije Marsovčk. Metka 

Simončič je postavila tezo, da imamo Slovenci svojsko obliko fantastične pripovedi, ki je plod 

drugačnega družbenopolitičnega razvoja.  

»Na temo fantastične pripovedi je razpravljala tudi Vera (Marija) Bokal v študiji iz leta 1980 z 

naslovom Povojna slovenska otroška in mladinska književnost.« (Žemva, 2011: 9) 

»Razprave Marjane Kobe (Fantastična pripoved, 1982–1985, in Sodobna pravljica, 1999–

2000) predstavljajo pomemben prispevek pri znanstvenem raziskovanju slovenske mladinske 

fantastične proze. Povojno slovensko prozo razmeji v dve kategoriji, in sicer realistično oz. 

resničnostno prozo ter iracionalno oz. neresničnostno prozo. V prvo skupino uvršča pripoved 

s človeškimi osebami, živalsko zgodbo, avtobiografsko pripoved ter zabavno oz. trivialno 

pripoved. V drugo skupino pa poleg sodobne pravljice, ki je najbolj značilna pripovedna zvrst 

te kategorije, uvršča še nesmiselnice, živalsko pravljico, klasično pravljico, povedko in 

basen.« (Prav tam: 9.) 

D. Haramija (2012) se zdi smiselna delitev kratke in dolge proze na realistično in fantastično 

prozo. Opozarja, da je v fantastični pripovedni prozi dogajanje včasih prikazano v velikem 

neskladju z veljavnimi etičnimi stališči neke družbe, racionalni elementi pa mladega bralca 

napeljujejo k temu, da je v realnosti drugače. Med pripovedne vrste fantastične mladinske 

proze uvršča pravljico, fantastično pripoved in kratko fantastično pripoved, v realistično prozo 

pa kratko realistično prozo, realistično pripoved (povest) in realistični roman. 

 »V  slovensko literarno vedo vpelje termin fantasy Jakob J. Kenda in ga prevaja kot fantazija, 

termin fantastična pripoved se mu namreč ne zdi sprejemljiv, ker fantazijo enači s širšim 
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pojmom fantastike. Kenda oblikuje naslednje določujoče lastnosti fantazije: odmik od 

dogovorne resničnosti, individualiziran slog pripovedi, zavedanje nestvarnosti s strani likov in 

kompleksen karakter likov. Loči še klasično in sodobno fantazijo.« (Žemva, 2011: 29)  

Tudi Pavček se, kot pojasnjuje Kovič (1979), zaveda, da je otroku pomembnejše njegovo 

doživetje kot pa pomen prebranega oz. poslušanega dela. V Pavčkovem svetu poezije se 

pravljica in resnica prepletata, v njem je vse živo, navzoče in počlovečeno od resničnih ljudi, 

živali in rož in dreves in lesenih igrač, škratov in kraljičen. 

H. Glušič v Albumu slovenskih književnikov (2006) ugotavlja, da je posebnost Pavčkovega 

ustvarjanja za mladino v združevanju pravljičnih, fantazijskih in ljudskih prvin, s katerimi se 

približa otrokovemu načinu mišljenja in doživljanja.  

»Pavček se zaveda, da meja med domišljijo in stvarnostjo v otroškem svetu še ni prekoračena. 

Otrokom zato rad postreže s senzacijami, ki niso razporejene po vrednostni lestvici, saj je za 

otroka važnejše njihovo doživetje kot pa njihov pomen. Kakor je po eni plati domišljija še 

zmeraj navzoča v resničnosti, tako vdira po drugi sodobno življenje s svojimi tehničnimi in 

civilizacijskimi novostmi tudi v svet pravljice. Slon telefonira, kosi v Mestnem logu imajo 

televizijo, medvedje in zajci kot pravi športni asi tekmujejo na spomladanskem krosu, mački 

hodijo na počitnice k morju, krave pa štrajkajo, če jim kdo omeni mleko v prahu. Podobna 

pisanost vlada tudi v zemljepisnih zadevah. Iz domače vasi in iz Ljubljane nas pesnik 

prestavlja v tuje kraje in na druge celine, med katerimi ga mika zlasti Afrika, pa tudi v vesolje 

in čisto izmišljene čudno znane dežele.« (Slon v žepu, 1979:82) Prav zato lahko uvrstimo 

Pavčkovega Jurija Murija med fantastične pripovedi. 

 

7 PESNIK (pravnik, prevajalec, novinar, urednik) TONE 

PAVČEK (1928–2011) 

 

 »Otroške poezije nisem nikoli ločeval od one druge, za tako imenovane odrasle. Tudi zanjo 

veljajo iste zakonitosti kot za vso ustvarjalnost! Morda so možnosti za dobro otroško poezijo 

celo manjše.«  

Tone Pavček 

Tone Pavček se je rodil 29. septembra 1928 v Šentjerneju pri Novem mestu in umrl 21. 

oktobra 2011. Po opravljeni maturi je študiral pravo in leta 1953 diplomiral. Bil je novinar pri 

Ljubljanskem dnevniku in Ljudski pravici, kasneje pa novinar in urednik na RTV Ljubljana. 

Bil j tudi ravnatelj Mladinskega gledališča Ljubljana. Od leta 1972 do upokojitve je bil glavni 

urednik Cankarjeve založbe. Bil je eden najpomembnejših klasikov slovenske otroške in 

mladinske poezije. (A. Lutar  Ivanc, 2006: 186) 

Tone Pavček je prejel tri Levstikove nagrade. Leta 1958 za delo Juri Muri v Afriki, leta 1961 

za zbirko Velesenzacija in leta 2003 Levstikovo nagrado  za življenjsko delo na področju 

izvirnega leposlovja. 

7.1 Pavčkov pesniški opus za otroke  

»Pavčkova poezija je vzgojna v najboljšem pomenu besede. Spoštuje otrokovo osebnost. Ne 

vsiljuje mu lakiranega modela življenja, po katerem bi se moral ravnati zaradi višjih namenov, 
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ampak mu odkriva resnico, ki sicer ni zmeraj prijetna, je pa neizbežna in nujna. Pesnik 

realistično ugotavlja, da človek ne živi sam na svetu, ampak med drugimi ljudmi, in da je 

podložen zakonom rojstva in smrti.« (Slon v žepu, 1979: 81) 

Kovič (1979) pravi, da je jezik Pavčkove otroške poezije »širokopotezen«. Pavček je jezik 

otroške poezije močno posodobil in ga tudi razširil. Namesto kmečkega in naravnega tona je v 

poeziji predstavil mestno govorico, v pesem pa sprejme tudi žargonske izposojenke, vse tisto, 

kar potrebuje, da poezija teče, in kar prav ta isti otrok, ki to poezijo posluša, sliši govoriti tudi 

v svoji okolici. 

Izdana otroška dela oziroma zbirke: 

Trije bratje in zlata ptica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1956. Ilustriral: France Slana. 

Maček na dopustu. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1957. Ilustriral: Bogdan Grom. 

Juri Muri v Afriki. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1958. Ilustrirala: Melita Vovkova. 

Polž pod nebotičnikom. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1960. Ilustrirala: Melita Vovk – Štih. 

Velesenzacija. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1961. Ilustrirala: Zdenka Golob. 

Vrtiljak. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1965. Ilustriral: Štefan Planinc. 

Kaj je najlepše. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. Ilustrirala: Marlenka Stupica. 

Strašni lovec Bumbum. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. Ilustrirala: Lidija Osterc 

Čenčarija. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975. Ilustriral: Kostja Gatnik. 

Domače živali. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976. Ilustriral: Marjan Manček 

Mokedaj. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976. Ilustriral: Kostja Gatnik. 

Slon v žepu. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979. Ilustriral: Kostja Gatnik. 

Marko na belem konju jaše. Ljubljana: Borec, 1984, Ilustrirala Ančka Gošnik Godec 

Prave (in neprave) pesmi. Ljubljana: Mihelač, 1991. 

 

Majhen dober dan. Novo mesto: Dolenjska založba, 1992. Ilustriral: Lucijan Reščič. 

 

Sonce in sončnice. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993. Ilustriral: Marjan Manček. 

 

Živalski ringaraja. Ljubljana: Epta, 1994. Ilustrirala: Ingrid in Dieter Schubert. 

 

Majnice. Ljubljana: Mladika, 1996. Ilustriral: Kostja Gatnik. 

 

Deček gre za soncem. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998. Ilustriral: Kostja Gatnik. 

 

Juri Muri drugič v Afriki. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001. Ilustrirala: Marjanca Jemec 

Božič. 
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S črko čez Krko. Ljubljana: Karantanija, 2003. Ilustrirala: Melita Vovk. 

 

Radobesednice. Ljubljana: Prešernova družba, 2004. Ilustrirala: Ančka Gošnik Godec. 

 

Abecerimarija, Dob pri Domžalah: Miš, 2009. Ilustriral: Damijan Stepančič. 

 

Po morju plava kit.  Dob pri Domžalah: Miš, 2010. Ilustrirala: Suzi Bricelj. 

 

Juri Muri po Sloveniji. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. Ilustriral: Damijan Stepančič. 

 

Juri Muri gre po srečo. Dob pri Domžalah: Miš, 2012. Ilustriral: Damijan Stepančič. 

 

8  TONE  PAVČEK: Juri Muri v Afriki  

 

 »Ljubim besede, tiste prave, ki nočejo v glavo odraslih: sočne in zvočne in vsemogočne, 

zmožne in prožne, gladke in sladke, ki se v ustih tope, čistijo grlo in ga hlade … ki, kadar se 

rabijo, gladijo, vabijo, sladijo, zvenijo, živijo … ali pa pokajo, pojo in se pačijo…«  

Tone Pavček 

Tone Pavček je za zgodbico v verzih Juri Muri v Afriki  leta 1958 prejel Levstikovo nagrado. 

Knjiga Juri Muri v Afriki je doživela kar nekaj ponatisov. Prvi ponatis je bil leta 1962, sledili 

so v letih 1973, 1976, 1978, 1988, 1993, 1997, 2000, 2003, 2006, 2008, 2009, 2012. 

Zgodba govori o fantu, ki se ni maral umivati. Odločil se je, da se odpravi v Afriko, saj tam 

»zamorci neumiti brez vode, brisač žive.« Glavni književni lik je Juri Muri, književni čas je 

nedoločen, književni prostor je Afrika. Snov je stvarnost (skrb za osebno higieno), nadgrajena 

s fantastičnimi elementi (živali so poosebljene – govorijo). Tema je potovanje Jurija Murija v 

Afriko. Motivi so milo, zamorci, voda, puščava, umivanje, vrnitev domov … 

»Zgradba slikanice je sintetična. Pripovedovalec je tretjeosebni, književna zvrst, v katero 

spada Juri Muri v Afriki, je lirika. Književna vrsta je pravljica v verzih. Književno obdobje, v 

katero uvrstimo delo Juri Muri v Afriki, je sodobna mladinska književnost.« (Dornik, 

1980:47) 
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8.1 Ilustratorji 

 

 Ilustrirala Melita Vovk 

Akademska slikarka Melita Vovk se je mladim bralcem zapisala v spomin kot prva 

ilustratorka Pavčkovega dela, izšlo je pri Mladinski knjigi  leta 1958. 

Vovkova se ukvarja s slikarstvom, grafiko, risbo, ilustracijo, scenografijo, kostumografijo in 

karikaturo. Težišče njenega dela pa je ilustracija. Ilustrirala je več kot osemdeset knjig.  

 

 Ilustrirala Marjanca Jemec  Božič 

Leta 1988 je pri Mladinski knjigi izšla slikanica Toneta Pavčka o Juri Muriju z novo 

ilustracijo Marjance Jemec Božič. Literarno delo je doživelo šest ponatisov. 

Ilustracije Marjance Jemec Božič krasijo praktično vse slovenske mladinske revije. Prva 

knjiga, ki jo je ilustrirala, je bila knjiga Kajetana Koviča Franca izpod klanca. Mnoge od 

knjig, ki jih je ilustrirala, so bile prevedene v več svetovnih jezikov. Marjanca Jemec Božič 

ima za seboj več kot dvajset samostojnih razstav, kar jo uvršča v sam vrh slovenskih 

ilustratorjev. ( Haramija in Batič, 2013) 

 

 

 Ilustriral Damijan Stepančič 

Leta 2012 je pri založbi Miš izšla knjiga o Juriju Muriju v Afriki z novimi ilustracijami 

ilustratorja Damijana Stepančiča. 
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D. Haramija in J. Batič (2013) v svojem delu predstavljata naslovnice, vezne liste in notranje 

naslovnice vseh treh ilustratorjev, ki so s svojo ilustracijo oživeli Jurija Murija. Naslovnica, ki 

krasi izdajo z ilustracijami prve ilustratorke M. Vovk, je postavljena vodoravno, dogajanje 

naslovnice je postavljeno pred džunglo, kjer Juri na tablo piše avtorja in naslov dela. M. J. 

Božič je za barvo ilustracije naslovnice izbrala svetlo oranžno podlago (ta se celo nadaljuje na 

hrbtno podlago), na kateri deček s pisanim padalom pada proti afriškim živalim. D. Stepančič 

si je za barvno osnovo naslovnice prav tako izbral svetlooranžen ton, njegov Juri pa se drži 

slonovega okla in visi nad Afričani. M. Vovk je pesnitev predstavila s tridesetimi barvnimi in 

črno-belimi ilustracijami, ki sledijo besedilu.  M. J. Božič je pesnitvi namenila petnajst 

prijaznih podob predstavitve zgodbe o Juriju Muriju. Ilustracije so tople, prevladuje občutek 

domačnosti. D. Stepančič je Pavčkovo delo predstavil z osemnajstimi ilustracijami, ki so 

bogat preplet slik, risb in kolaža. Vsi trije ilustratorji so osrednji lik Jurija Murija prikazali 

podobno, a kljub vsemu na svoj način. V prvi knjigi ilustratorka upodobi dečka oblečenega v 

temnejše kratke hlače in rdeče-belo črtasto majico, na nogah pa ima kratke nogavice in čevlje. 

Juri, ki ga predstavlja M. J. Božič, je podoben pastirčku v rdečih hlačkah in premajhni majici, 

s kratkimi nogavicami in v športnih copatih. Stepančičev Juri deluje nekoliko starejši, oblečen 

v bele kratke hlače in rdeče-belo črtasto majico. Vse tri slikanice po mnenju avtoric (prav 

tam) podajajo pregled na spreminjajoč se način ilustriranja. Če je M. Vovk s svojimi 

ilustracijami sledila besedilu, skušala posamezne prizore besedila čim bolj osvetliti, je tega pri 

drugi ilustratorki M. J. Božič znatno manj. Ilustratorka z ilustracijo že osvetli več dogodkov 

hkrati. Tretja izdaja nam z ilustratorjem D. Stepančičem ponudi ilustracijo, ki osvetli zgodbo z 

drugačnega zornega kota. Poudarjena je domišljijska plat zgodbe. Z ilustracijami teče 

vzporedna zgodba in ilustracije postanejo enakovredno sredstvo za pripovedovanje zgodbe.   

 

9  DIDAKTIKA KNJIŽEVNOSTI  

 

»Tone Pavček je tudi v času najhujših dvomov in preizkušenj ostal pesnik življenja. Narava 

je pri Pavčku od vsega začetka doživljanja kot zadnje zavetje ranljive in krhke človekove 

eksistence.« 

 

B. Krakar Vogel (2004) predstavi književno didaktiko kot eno od specialnih didaktik, ki se 

ukvarjajo z usposabljanjem učiteljev za poučevanje komunikacijskega pouka književnosti, ki 

spodbuja in pomaga otroku doživeti literaturo. V tej komunikaciji je učiteljeva naloga poiskati 

pot med bralcem oz. poslušalcem in besedilom. Podtip didaktike književnosti je didaktika 

mladinske književnosti, katere struktura sledi vzgojnim, procesnim/funkcionalnim in 

izobraževalnim ciljem. 

Avtorica (prav tam) razlaga, da mora biti struktura pouka hierarhično urejena, kjer so cilji 

nadrejeni in vplivajo na izbiro vsebin in metod, ki so vertikalno soodvisne. 

Učni načrt za slovenski jezik (2011) − književni del uvaja otroke v doživljanje in dojemanje 

pravljice kot temeljne literarne vrste, spodbuja otrokovo občutljivost za lirske motive in 

zvočno učinkovanje v otroški liriki. Učenci tako v prvem razredu devetletne osnovne šole 

spoznavajo poezijo Nika Grafenauerja, Otona Župančiča, Kajetana Koviča in prozo Ele 

Peroci, Svetlane Makarovič in slovenske ljudske pravljice. Učitelj in učenec izbereta enega 

sodobnega ustvarjalca proze in poezije. Literarnoestetsko in pragmatično branje sta dva 
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osnovna tipa branja, ki se razlikujeta po motivaciji, jeziku in stvarnosti, na katero se nanašata, 

pa tudi po namenu in izvedbi.  Na oba načina načelno lahko beremo katerokoli vrsto besedila, 

vendar umetnostna običajno beremo literarnoestetsko, neumetnostna pa pragmatično. Šola 

mora učence usposobiti za obe vrsti branja. Učni načrt kot enega izmed ciljev zajema tudi, da 

otroci zaznavajo in doživljajo zvočnost pesmi ob poslušanju interpretativnega branja. Otroci 

ob poslušanju branja pesmi zaznavajo ritem pesmi.  

Metode pouka književnosti 

Metode so načini učinkovite komunikacije med učiteljem in udeleženci. (Krakar Vogel, 2004 

po Tomić, 1997: 87) 

Glede na otrokovo dejavnost pri obravnavi B. Krakar Vogel (2004) deli metode dela na 

izkušenjske in neizkušenjske. Izkušenjska metoda pri pouku književnosti je šolska 

interpretacija. 

9.1 Šolska interpretacija 

Pri šolski interpretaciji literarnega besedila želi učitelj oz. vzgojitelj ustvariti ustvarjalno 

interakcijo med seboj in otrokom. Učitelj otroku ponudi spodbude za lažje razumevanje oz. 

dojemanje besedila. Učitelj ponudi konkretno besedilo, ki ob večkratni interpretaciji, 

podajanju informacij  in besedilnih dejavnostih otroka vodi k pridobivanju književnega 

znanja. Otrok se postopoma  usposablja za samostojen prehod v različne plasti literarnih 

besedil. (Krakar Vogel, 2004). 

9.1.1 Strukturiranost didaktične enote šolske interpretacije literarnega besedila 

B. Krakar Vogel (2004) ugotavlja in priporoča, da ko učitelj razporeja čas, ki ga bo namenil 

literarnemu besedilu in ob tem sistematično razvijal recepcijske sposobnosti, najprej pomisli 

na potrebne didaktične enote. V dveh šolskih urah naj bi učitelj izpeljal motivacijo, s katero bi 

otrokom odprl horizont pričakovanj, interpretacijo besedila in na koncu doživetje, s katerim 

spodbujamo otrokovo poustvarjalnost. Učitelju je pri načrtovanju učnega procesa v pomoč 

poznavanje recepcijskega razvoja, razvojne psihologije in obče psihologije. Pouk bo načrtoval 

po načelu od konkretnega k abstraktnemu in izbral metodo zelo kratkih učnih korakov (prav 

tam: 96). 

»Uspešna je tista motivacija, ki izhaja iz sveta, ki je otroku blizu. Učno načelo od bližnjega k 

daljnemu je za motivacijo izrednega pomena. « (Kordigel Aberšek, 2008: 102)  

B. Krakar Vogel (2004) predstavlja ugotovitve J. Bezjak iz leta 1906, ki je to začetno fazo 

imenovala »priprava« in jo definirala kot »ustvarjanje zanimanja in pravega razpoloženja«. 

Definicija velja še danes, ko govorimo o vzbujanju začetnega zanimanja, o potrebnem 

aktiviranju čustveno motivacijskih in kognitivnih dejavnikov branja-domišljije, čustev, 

interesov, mišljenja, znanja pri sprejemniku. Lahko bi tudi rekli, da gre v tej fazi za »psihično 

ogrevanje« učencev za sprejemanje novega besedila (npr. za  zaznavanje evfoničnih, 

jezikovno-slogovnih, zgradbenih posebnosti, za vzbujanje predstav, razumevanje sporočil). 

Učitelj to fazo zasnuje na podlagi izkušenj učencev, njihovega znanja in pričakovanih 

doživetij, zaznav ter domišljijskih predstav, ki jih utegnejo vzbuditi prvine besedila. Glede na 

to, na katere dejavnosti učencev se pri tem najbolj opre, govorimo o več tipih uvodne 

motivacije. Izčrpno tipologijo motivacij predstavlja I. Saksida. Deli jih na nejezikovne 

(glasbene, likovne, gibalne igre, ples in pantomima) ter na jezikovne (besedne − npr. igra 

dveh besed, glasovno druženje, asociacije; predstavne − domišljijsko potovanje, domišljijska 
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slika itd.; zgodbene − tvorjenje zgodb na podlagi ključnih povedi, začetkov zgodb; 

izkušenjske − izhajanje iz znane situacije; medbesedilne − ponovitev literarnega znanja, 

narobe pravljica idr.). 

»Motivacija ni sama sebi namen, ampak je del postopka, ki vodi k čim ustreznejšemu 

sprejemanju besedila. To pomeni, da je ustrezna motivacija vedno anticipacija 

oblikovanosti/sporočilnosti besedila. Oznaka anticipacija sporočilnosti pomeni, da učitelj vodi 

uvodno motivacijo tako, da se postopoma bliža predstavnosti besedila, ki ga bodo učenci brali 

v naslednji fazi. Domišljijska igra, vprašanja in spodbude potemtakem niso same sebi namen, 

ampak so namenjeni usmerjanju pozornosti učencev na temeljne značilnosti besedila.« 

(Saksida, 1994:58) 

B. Krakar Vogel (2004) deli možnosti za uvodno motivacijo v tri tipe: 

- Ponovitev književnega in drugega znanja kot uvodna priprava na obravnavano snov (učitelj 

pričakuje od učencev reprodukcijo in spominsko povzemanje).  

- Doživljajsko-izkušenjska motivacija  (učitelj pričakovanje vsebine ali novega besedila želi 

navezati na že znane literarne ali zunajliterarne izkušnje) in  

- Domišljijsko-problemska motivacija (učenci so postavljeni pred razumsko, čutno-čustveno).  

Rosandić v Metodiki književne vzgoje (1991) predstavlja primer strukture učne ure v sistemu 

šolske interpretacije. 

 

VRSTNI  

RED 

 

      FAZA 

  1. Uvodna motivacija 

  2. Napoved besedila in njegova umestitev 

  3. Interpretativno branje besedila 

  4. Čustveno-spoznavni odmor 

  5. Izpoved doživetja in njegove korekcije 

  6. Interpretacija 

  7. Sinteza in vrednotenje 

  8. Naloge za samostojno delo učencev 

Tabela1: Struktura učne ure v sistemu šolske interpretacije (Rosandić, 1991: 60) 

 

Ta strukturni model je možno uporabiti za interpretacijo kateregakoli umetnostnega besedila 

na vseh stopnjah izobraževanja. Vsaka strukturna enota se z vsebino in postopki uresničuje 

skladno z doživljajsko-spoznavnimi zmožnostmi učencev. Gre za dinamično strukturo, ki 

vzpostavlja različne doživljajsko-spoznavne procese in upošteva značilnosti 
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književnoumetnostne biti besedila.  (Rosandić, 1991: 60) 

Iz izkušenjskega učenja je prevzet Kolbov krog štirih učnih dejavnosti, prek katerih poteka 

dejavno spoznavanje določenega predmeta. Le-te zajemajo konkretno izkušnjo (izhajanje iz 

konkretnega primera), razmišljajoče opazovanje, abstraktno konceptualizacijo in aktivno 

eksperimentiranje. Pri pouku književnosti so te dejavnosti konkretizirane kot: 

 motivirano branje literarnega besedila, njegovo zaznavanje in doživljanje oz. učenčeva 

subjektivna konkretizacija, aktualizacija (konkretna izkušnja), 

 postopki razčlenjevanja in razumevanja besedila (razmišljajoče opazovanje), 

 sintetiziranje, formaliziranje spoznanj, razvrščanje, presojanje (abstraktna konceptuali-

zacija), 

 novo branje (aktivno preizkušanje). (Krakar Vogel, 2004: 57) 

 

 

 

Metodični sistem šolske interpretacije Bože Krakar Vogel 

Uvodna motivacija 

Napoved besedila in njegova umestitev 

Interpretativno branje 

Premor po branju in izražanje doživetij 

Razčlenjevanje besedila 

Sinteza in vrednotenje 

Nove naloge 

Tabela 2: Metodični sistem šolske interpretacije ( Krakar Vogel, 2004:107) 

 

Poleg tega pa Boža Krakar Vogel poudarja, da namen šolske interpretacije ni, da učitelj ob 

obravnavi slehernega besedila preide vse faze in vse spoznavno-sprejemne stopnje, pač pa, da 

oblikuje skozi daljše razdobje strategije tako, da so dejavnosti učencev v skladu z njihovimi 

zmožnostmi enakomerno porazdeljene. »Vendar šolska interpretacija ne bo uspešna, če učenci 

ne bodo zanjo motivirani in če ne bodo imeli možnosti vzpostaviti osebnega stika z 

besedilom. Ti dve dejavnosti, bodisi posebej poudarjeni ali pa združeni z drugimi, sta nujen 

pogoj za vzpostavljanje dejavnega stika med bralcem in literaturo.« (Prav tam: 107.) 
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Uvodna motivacija 

Premor pred branjem 

Najava besedila, lokalizacija, interpretativno branje 

Premor po branju 

Pogovor o besedilu (izražanje doživetij, analiza, sinteza, vrednotenje) 

Ponovno branje in nove naloge 

Slika 3: Metodični sistem šolske interpretacije Igorja Sakside (1994) 

 

»V vseh treh sistemih je na prvem mestu uvodna motivacija, ki jo dopolnjujeta najava in 

lokalizacija obravnavanega literarnega besedila. Sledi prvi stik z besedilom oz. interpretativno 

branje ali drugačno posredovanje literarnega besedila. Nato je krajši premor in izražanje 

doživetij oz. izjava, s katero učitelj poveže literarno besedilo z motivacijo. Po tem koraku 

sledita individualno branje in interpretacija besedila in nove naloge. « (Žemva, 2011: 102) 

 

 

10 ŠOLSKA INTERPRETACIJA PO METODAH METKE 

KORDIGEL ABERŠEK  

 

»Posebnost Pavčkovega ustvarjanja za mladino je združevanje pravljičnih, fantazijskih in 

ljudskih prvin, s katerimi se približa otrokovemu načinu mišljenja in doživljanja.«  

Helga Glušič 

 

M. Kordigel Aberšek (2008) piše, da je za učitelja potrebna strukturirana priprava na delo z 

otroki, ki mora v prvi vrsti pomagati do lastnega razumevanja. Učitelj naj bi pripravil 

literarnoestetsko pripravo do take mere, da bo dosegel željo otrok po ponovnem poslušanju 

oz. doživetju. Učiteljeva priprava ne sme biti žaljiva, ne preveč nenadna, prehod med fizičnim 

in miselnim pa ne preoster. Avtorica predlaga načrtovanje po treh korakih pred začetno 

motivacijo. Otroke vedno povabimo, nikoli ne silimo; ponudimo lahke oz. lažje miselne ali 

domišljijske aktivnosti; predstavimo najprej konkretne situacije in šele nato splošne ali 

domišljijske. 

Naloga oziroma cilj motivacije, ki jo učitelj pripravi, je usmerjanje razpršene in glasne 

energije učencev v tiho in ustvarjalno dejavnost ter priprava na čim boljšo recepcijo in 

literarnoestetsko doživetje besedila, ki sledi. M. Kordigel (2008:106) to poimenuje: 

- ponotranjenje navzven usmerjene, na vse strani pršeče energije učencev 

-in šele nato senzibilizacija otrok za literarnoestetsko doživetje. 
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»Ponotranjanje navzven usmerjene, na vse strani pršeče energije učencev lahko dosežemo na 

dva načina: avtoritativno in neavtoritativno. Po avtoritativnem posredovanju v razredu oz. pri 

otrocih dosežemo navidezni spokoj, toda pod površjem misli se lahko dogaja marsikaj. Ker za 

doživljanje in doživetje potrebujemo subjektivno miselno shemo. Če torej želimo doseči 

literarnoestetsko doživetje pri otrocih, je uporaba neavtoritativnih korakov več kot nujna.« 

(Prav tam:106−109.) 

»Učna ura poteka v treh fazah, kot so značilne za klasično didaktiko. Gre za običajno delitev: 

uvod z motivacijo, obravnava nove snovi in utrjevanje, poglabljanje, sintetiziranje znanj. Pri 

didaktiki mladinske književnosti so faze naslednje: motivacija, branje in literarnoestetsko 

doživetje ter poglobljeno doživetje.« (Kordigel  Aberšek, 2008: 98) 

10.1 Uvod z motivacijo  

 

Tipologija M. Kordigel Aberšek iz leta 2008 motivacije deli na tri velike skupine: jezikovne, 

nejezikovne in kombinirane. Temeljna razlika med jezikovnimi, nejezikovnimi in 

kombiniranimi tipi motivacij je vrsta znakov, ki prevladujejo v posameznem tipu. »Razdelitev 

temelji na opazovanju otrokovega razvoja sposobnosti rabe sistemov znakov za 

komuniciranje z okolico in za priklicevanje preteklih izkušenj v aktualni trenutek.« (Kordigel 

Aberšek, 2008: 118) Temeljna razlika med jezikovnimi, nejezikovnimi in kombiniranimi tipi 

motivacij je po mnenju M. Kordigel Aberšek (prav tam) vrsta znakov, ki prevladujejo v 

posameznem tipu. Razdelitev temelji na opazovanju otrokovega razvoja sposobnosti rabe 

sistemov znakov za komuniciranje z okolico in za priklicevanje preteklih izkušenj v aktualni 

trenutek. Razvojna psihologija poudarja, da gre za pomembno spretnost, ki jo otrok nujno 

potrebuje, ne le da bi se pogovarjal o rečeh, ki jih želi, ali da bi sprejemal navodila, kako naj 

se vede v skladu z željami drugih. Sistem diferencialnih znakov potrebuje tudi za to, da bi 

lahko premišljeval in ponovno premišljal o pretekli izkušnji in jo tako bolj in bolj razumel. 

Sposobnost misliti na tisto, česar trenutno ni (torej na preteklo izkušnjo), razvije otrok v zelo 

zgodnjih obdobjih svojega razvoja, veliko preden se nauči zadovoljivo rabiti jezik. Iz tega 

zornega kota uporabljamo za sporazumevanje in razmišljanje o stvareh, pri jezikovnih 

motivacijah pretežno jezikovna sredstva (torej jezik), pri nejezikovnih  govorico risbe, giba in 

zvoka ter pri kombiniranih motivacijah jezik v kombinaciji z govorico giba in zvoka (igra 

vlog, dramatizacija). 

Tipologija M. Kordigel Aberšek iz leta 2008 pravi, da mora biti motivacija za 

literarnoestetsko doživetje izbrana po dveh kriterijih: 

- po kriterijih, ki jih definira besedilo kot literarna umetnina, in  

- po kriterijih, ki jih določa poznavanje otroka, njegove recepcijske zmožnosti in njegove 

predbesedilne izkušnje. 

M. Kordigel Aberšek (prav tam), ki kot cilj motivacijske faze opredeljuje prekritje 

sprejemnikovega in besedilnega polja pričakovanj, našteva pet tipov: 

 motivacije s pridobivanjem problema (Kako se počutiš, ko te mama pošlje spat?), 

 motivacije s pridobivanjem pojma (Kako si predstavljate trmo), 

 oblikovanje doživetja (Fiktivni piknik v razredu), 

 poetizacija stvarnosti (Kakšno je morje, ko je jezno?), 

 domišljijska aktivnost (podoživljanje ustvarjalnega postopka − Izmislite si čim več 

izrazov za kravo!). 



 

 

 

29 

 

 

 

10.2 Napoved poslušanja/gledanja mladinskega literarnega besedila in spon-

tana recepcija 

 

1. Napoved literarnoestetskega doživetja 

»Napoved poslušanja/gledanja mladinskega literarnega besedila ima v komunikacijsko-

recepcijskem modelu poučevanja mladinske književnosti več zelo pomembnih nalog: 

 Posreduje literarnozgodovinsko znanje. 

 Ozavešča komunikacijsko situacijo: avtor-besedilo-otrok. 

 Posreduje literarnoteoretično znanje. 

 Povezuje motivacijo z recepcijo. 

 Dodatno motivira za recepcijo.« (Kordigel Aberšek, 2008: 178). 

 

M. Kordigel  Aberšek (2008) svetuje, da ob napovedi besedila najprej predstavimo avtorja, 

naslov in besedilo. Na tem mestu ne predstavljamo življenjepisa avtorja, značilnosti 

zgodovinskih in stilnih obdobij. S tem se ukvarja nemladinska književnost. Predstavitev 

osnovnih podatkov ime avtorja, naslov in tip besedila ima tudi namen izobraževati otroke o 

avtorjih in njihovih delih. Otroci bodo namreč kaj kmalu opazili, da se nekatera imena 

pojavljajo večkrat, druga pa le redko, da so nekateri avtorji plodnejši kot drugi. Ta pogostejša 

imena si bodo otroci zapomnili in že zelo zgodaj povezali O. Župančiča s Cicibanom, pesnika 

Grafenauerja s Pedenjpedom, S. Makarovič s Sapramiško, T. Pavčka z Jurijem Murijem, K. 

Koviča z Mačkom Murijem. 

Po mnenju M. Kordigel Aberšek (prav tam) se s poznavanjem avtorja lažje vzpostavi 

povezava z bralcem oziroma poslušalcem. Poznani avtor ni več samo packa na papirju, ampak 

postane zanimiva oseba, ki se ji je ponovno zgodilo nekaj zanimivega in je potrebno prebrati 

njeno/njegovo knjigo. Pomembno je tudi razvijati zmožnost zaznavanja in razumevanja vloge 

pripovedovalca v literarnem besedilu. V začetku recepcijskega razvoja sta v otroški zavesti 

avtor in pripovedovalec zliti kategoriji. Najprej otrok sploh ne opaža razlike med govorno 

situacijo pripovedovanja literarnih zgodb, pa naj so to pravljice, povestice, zgodbe, ki jih 

srečuje v pesemski obliki, od pripovedovanja zgodb, ki so se res zgodile, zgodb, jih odrasli 

pripovedujejo o tem, kako je bilo, ko so bili sami še majhni, kaj se je zgodilo na poti iz službe 

ali kako bo, ko bomo šli v nedeljo k babici. Skratka, otrok ne ločuje pragmatične 

komunikacijske situacije od komunikacijske situacije recepcije literature, ki se med drugim 

ločujeta tudi po tem, da je v pragmatični komunikacijski situaciji avtor (tisi, ki si je besedilo 

izmislil) sočasno tudi pripovedovalec in da sta v literarnorecepcijski »govorni« situaciji avtor 

in medij (torej tisti, ki v realni recepcijski situaciji pripoveduje, bere) različni zgodovinski 

osebi.  

Avtorica (prav tam) predlaga, da ob tem, ko najavljamo literarno besedilo in ko ga 

lokaliziramo, nikakor ne smemo izpustiti tudi njegove literarnovrstne opredelitve. To ne 

pomeni, da se bomo ob tem  poglabljali v metrične sisteme in značilnosti strukture literarnega 

besedila. Gre za osnovno znanje, ki ga poleg avtorja, naslova in besedila posredujemo 

otrokom. Tako bomo dosegli dva cilja.  Otrok bo namreč doživljal na ravni zgodbe in 

strukture, v višjih razredih pa se bo lažje znašel v literarnoteoretičnem pouku.  

Avtorica (prav tam) predlaga, da bi primer najave literarnega doživetja pred pripovedovanjem 
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in branjem ljudske pravljice lahko bilo  vprašanje o tem, kaj pomeni ljudska pravljica, kdo jo 

je napisal. Gre za spoznavanje osnovnih značilnosti, ki lahko v višjih razredih zaradi drugih 

interesov posameznika nimajo takega učinka.  

»Napoved vzgojno-izobraževalnega cilja ima v komunikacijsko-recepcijskem modelu 

poučevanja mladinske književnosti poleg drugih še prav posebno funkcijo. Povezuje namreč 

motivacijo z naslednjo fazo učne ure, z recepcijo, in jo osmišlja. Če smo pri motivaciji 

razgrnili otrokov horizont pričakovanj tako, da smo osvetlili neki problem ali da smo pridobili 

kak abstraktni pojem, nanizali vrsto spominskih slik okrog besed in tako oblikovali pojme, 

potem napoved besedila oblikujemo tako, da nakažemo, kako se bomo v literarnem besedilu s 

temi rečmi še srečali.«  (Kordigel Aberšek, 2008:184) 

2.  Prvi stik z besedilom 

M. Kordigel Aberšek (2008) svetuje, da otrokom najprej besedilo pripovedujemo na pamet. 

Prozno besedilo pripovedujemo. Pesem recitiramo. Dramsko besedilo zaigramo z lutkami ali 

posredujemo tako, da besedilo pretvorimo v vezano obliko. Pripovedovanje ima namreč 

veliko več prednosti kot branje. Pripovedovalčev stik z očmi je nenadomestljiv, 

pripovedovanje je sugestivnejše, navdušenje nad lepoto literarnega dela lažje preskoči od 

učitelja na učenca.  Pri prvem stiku z zgodbo skušajo otroci izvedeti, za kaj v zgodbi gre. Z 

zanimanjem poslušajo pripovedovanje, zato mora učitelj ponuditi spoznavno komponento 

zgodbe (literature) skupaj z njeno estetsko in etično komponento.  

Ob prvem stiku z besedilom otroci praviloma zaznavajo samo zgodbo. Toda to nas nikakor ne 

sme zapeljati k preveč samovoljnemu, preveč »okleščenemu« pripovedovanju »čiste zgodbe«.  

Avtorica ugotavlja (prav tam), da je učiteljevo branje trenutek, ko morajo otroci ugledati 

literarno delo v vsem bogastvu njegove spoznavne, estetske in etične strukturiranosti, 

trenutek, ko lahko govorimo o polnem literarnoestetskem doživetju v okviru otrokovih 

recepcijskih zmožnosti. Otrokom na ta način predstavljamo literaturo, tudi ko so jo zmožni 

prebrati sami. Gre namreč za dejstvo, da otroci ob branju vse do dvanajstega leta (nekateri pa 

še veliko dlje) večino miselne energije porabijo za sam bralni proces.  

 »V fazi branja oz. literarnoestetskega doživetja učitelj učencem prebere besedilo dvakrat. 

Prvič  besedilo pripoveduje, drugič bere. Šele pri drugem branju otrok neobremenjeno 

doživlja književnost, zaznava besedilni slog in spoznava estetsko in etično komponento 

literarnega besedila. Po čustvenem odmoru, ki učinkuje kot psihološki učinek, učitelj 

formulira vprašanje: » Ali vam je bila pesmica všeč?«. Tretje branje otroci doživljajo še globje 

in intenzivneje.« (Prav tam: 102−103.) 

3. Čustveni odmor 

»Čustveni odmor je trenutek tišine, v katerem učenci urejajo svoje prve, neposredne vtise o 

umetnostnem besedilu. Če je bila motivacija dobra, če je bila napoved vzgojno-

izobraževalnega cilja dovolj uspešna in če je bilo recitiranje/pripovedovanje uspešno, potem 

mora ob koncu recepcije nastati trenutek tišine. Trenutek, ko so otroci prevzeti, osupli, brez 

besed, ko se počutijo nemočne, a hkrati vzvišene, ko se počasi trgajo iz mimetične zazibanosti 

v literarni svet in ko se ločujejo od literarne osebe, s katero so se identificirali, in spet 

postanejo Petrčki, Mateji in Maje. Otroci potrebujejo čas, da se vrnejo v učilnico, čas, da 

doživetje sede in se vtisi poglobijo.« (Prav tam: 184.) 

4. Izjava po čustvenem odmoru 

M. Kordigel Aberšek (2008) ugotavlja, da otroci in učenci v  vrtcu in prvi triadi pogosto 

nimajo jezikovnih zmožnosti, potrebnih za ubeseditev refleksije o lastnem literarnoestetskem 
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doživetju. Po čustvenem odmoru namreč klasična didaktika predvideva ubeseditev 

otrokovega literarnoestetskega doživetja. Učitelj zato največkrat otroke povpraša po 

literarnočustvenemdoživetju poezije ali proze, če jim je bila všeč. Otroci vljudno odgovorijo, 

da jim je bila, toda ko jih odrasli povpraša zakaj, je vse skupaj težje. Metka Kordigel Aberšek 

predlaga, da vprašanja o vtisih in mnenju po čustvenem odmoru zamenjamo s kratko 

ponovitvijo in ponovnim pregledom enega izmed segmentov pesmi ali z izjavo povežemo 

literarno besedilo z motivacijo.  

5. Individualno branje 

»Otroci vstopajo v individualno branje šele takrat, ko je njihova tehnika branja avtomatizirana 

do teme mere, da je radovednost izvedeti, kaj piše, večja od želje izogniti se branju.« 

(Kordigel Aberšek, 2008: 190) 

6. Glasno branje 

»Tradicionalni književnodidaktični vzorci so po individualnem neusmerjenem tihemu branju 

priporočali še glasno branje besedila. Tako je bilo od nekdaj in le malokdo je razmišljal o tem, 

da bi se moralo glede tega kaj spremeniti. Pogosto se dogaja, da je glasno branje otroka v 

razredu hitro ali počasno. Otrok se lahko pri svojem branju muči, čuti tudi strah in nelagodje 

pred glasnim branjem. Na drugi strani pa nekateri otroci glasnemu branju sošolca  težko 

sledijo. Iz strahu pred učiteljem begajo po besedilu in sledijo »kje smo«.  M. Kordigelj 

Aberšek zato pravi, da je »skupinsko« glasno branje mladinske literature kontraproduktivno 

tudi s cilji bralnega pouka.« (Prav tam: 191−192.) 

7. Branje v dvojicah 

»Glasno branje literature je treba v kar največji meri razrešiti neprijetnih občutij, ki ga po 

navadi v začetku spremljajo.« Metoda poltihega branja v dvojicah naj bi imela po mnenju 

Kordigelj Aberškove večje prednosti kot glasno skupinsko branje. Prispevala naj bi k večjemu 

razumevanju slišanega besedila, zaradi poltihega branja naj bi bili razbremenjeni občutka 

tesnobe, ki se lahko zgodi pri branju pred vsemi otroki. Branje v dvojicah je idealno tudi iz 

razmerja aktivnosti. Pol otrok razreda namreč bere, druga polovica pa jih posluša. Otroci 

berejo s svojim lastnim tempom. Učitelj ima možnost slediti branju posameznika s tihim in 

neopaznim kroženjem po razredu. Vsakokrat sledi trem ali štirim učencem, ki v nestresni 

situaciji usvajajo tehniko branja. (Prav tam: 192−193.) 

8. Glasno branje 

M. Kordigel Aberšek (prav tam) predlaga, da proces vstopanja v glasno branje literature 

poteka po treh stopnjah: 

Prva stopnja: otroci skušajo brati zgodbo ob znani slikanici, »berejo« ilustracije in posamezne 

dele proznega besedila in pesmi, ki so se jih ob večkratnem poslušanju že naučili na pamet. 

Druga stopnja: otroci najprej po poslušanju berejo literarna besedila, tiho (poltiho) berejo še 

neznano krajše besedilo (slikanico), po poprejšnji pripravi berejo naglas. 

Tretja stopnja: otroci berejo neznano umetnostno besedilo tiho in poltiho, nato zbrano berejo 

daljša besedila in nato po poprejšnji pripravi berejo glasno in razumejo, kar berejo.  

Otrok bere, kar sam izbere. Lahko preko metode družinskega branja ali individualnega 

vstopanja v glasno branje pri pouku. Gre pravzaprav za naravni proces, ki se začne že v 

predšolskem obdobju, ko otrok po večkratnem branju slikanice  s svojimi starši želi odraslo, 

kot njegovi starši, predstaviti sebi ljubo literaturo. Zgodba ali poezija je v povezavi z 

ilustracijami, ki mu pomagajo pri spominski in domišljijskočutni obravnavi oz. predstavi.  
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Pri vstopanju v glasno branje pri pouku M. Kordigel Aberšek (2008) predlaga tri možnosti: 

Prva možnost je, da izberemo krajšo pesem, ki ima močno poudarjen ritem in po možnosti 

pravilno rimo. Pesem razdelimo na štiri dele, prav tako učence. Vsaka skupina otrok se nato 

nauči četrtino pesmi. Ko se nam zdi, da otroci znajo svoj del pesmi, otroke pomešamo. V 

vsaki skupini so tako otroci, ki znajo en del pesmi. Vsaka skupina dobi v roke še besedilo 

celotne pesmi. Po vaji celotnega besedila po skupinah se skupina predstavi pred razredom.  

Druga možnost je v povezavi z zvočnim posnetkom. Posnetke izbranih del lahko na začetku 

posredujemo usmerjeno, nato pa kot kuliso ob aktivnostih, ki to seveda prenesejo. Hkrati 

poskrbimo, da bo v bralnem kotičku prisotna literatura oz. slikanica z izbranim besedilom in 

ilustracijami. Otroke spodbujamo, na kateri strani je zapisano besedilo, ki ga slišijo. Otrok se 

nehote navaja na samostojno glasno branje literarnega besedila. 

Tretja možnost je priklic besedila znanih ljudskih pesmic, s katerimi se otroci srečajo že v 

domačem oz. predšolskem obdobju. Gre za ljudske kratke pesmice, kot so Katarina Barbara, 

Izidor ovčice pasel ..., ob samostojnem branju bo namreč znana melodija otroku priklicala v 

spomin besedo, ki jo ob branju vidi na papirju. 

10.3 Interpretacija mladinskega literarnega besedila 

»Faza šolske interpretacije mladinskega literarnega besedila je namenjena usmerjanju 

pozornosti na posamezne prezrte značilnosti besedilnega temelja in sistematičnemu razvijanju 

otrokove recepcijske zmožnosti.« (Prav tam: 196.) 

»Sestavljanje besedilnega pomena teče skozi tri temeljne stopnje branja, ki jih lahko 

prevzamemo, tudi kadar sestavljajo svoj besedilni pomen otroci: 

- Zaznavanje posameznih sestavin besedila oziroma besed in stavkov. 

- Razumevanje, ko bralec povezuje posamezne stavke v pripoved in ustvarja predstave o 

njihovem času, kraju, dogajanju, namenu in posledicah, ko dano besedno gradivo poveže v 

predstavo o svetu, dogodkih itd. 

- Interpretacija, v kateri bralec poskuša odgovoriti na vprašanje, kaj hoče avtor povedati in 

zakaj.« (Prav tam: 199.)   

Avtorica predlaga, da otroci interpretirajo mladinsko književnost s pomočjo primerjave lastne 

besedilne stvarnosti oz. pomenskosti. Ob spontani recepciji otrok sestavi svoj (otroški) 

besedilni pomen, kakršen nastane na podlagi besedilnih signalov, ki jih je zaznal. Učitelj 

lahko na zaznavanje večjega števila besedilnih pomenov pri otrocih vpliva z izbiranjem in 

podajanjem tistih besedilnih signalov, ki ustrezajo stopnji otrokovega emocionalnega, 

socialnega, jezikovnega in kognitivnega razvoja. 

Pri zaznavanju mladinske književnosti imajo otroci pogosto težave pri zaznavanju književnih 

oseb, književnih dogajalnih prostorov, funkcije književnih oseb v književnem dogajanju, pri 

zaznavanju o tem, zakaj kdo kaj stori. (2008) 

»Učitelj se v komunikacijskem modelu poučevanja mladinske književnosti postavlja med 

bralca in besedilo v vlogi posrednika med njima le na ravni zaznavanja. Kasneje se umakne in 

na ravni razumevanja zagotavlja otrokom čas in mir, da sestavijo svoje mimetično doživetje, 

da vstopijo v literarno delo in za trenutek postanejo njegov del. Šele na ravni vrednotenja se 

učitelj spet aktivira − toda le toliko, da otroke spodbuja, naj ubesedijo svoj pomen literarnega 
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dela zato, da bo na ta način postalo jasno, kako so možne različne interpretacije istega 

besedila in kako so  možne različne interpretacije istega besedila in kako so lahko  (v primeru 

branja otroške literature) prav vse pravilne. Ob tej priložnosti lahko učitelj ugotovi, da je novo 

razumevanje besedilne stvarnosti smiselno in literarnoestetsko doživetje dovolj globoko. Ali 

pa ugotovi, da otroci še zmeraj niso opazili (zaznali) katerega od ključnih besedilnih signalov 

in da zato besedila še ne razumejo kot smiselne celote. V tem primeru se krog sklene; učitelj 

se vrne v fazo zaznavanja in pomaga otrokom uzreti za razumevanje ključni besedilni signal.« 

(Kordigel Aberšek, 2008: 207)  

»Odprtost besedila za vedno nove interpretacije nalaga učitelju potrebo po veliki strpnosti do 

vseh interpretacij, ki bi jih učenci sami odkrili in predlagali. Le tako jim pomaga ohraniti in 

okrepiti zaupanje v lastno doživetje in mnenje ter spodbuditi poskuse lastnega razumevanja. 

Brez takih poskusov namreč otroci ne bodo razvili potrebe po oblikovanju lasnega odnosa do 

besedila.« (Grosman 2004 v Kordigel Aberšek, 2008: 201). 

 

10.4  Metode, s katerimi učitelj pomaga otrokom do polnejšega doživljanja 

mladinskega literarnega besedila   

Didaktične metode za šolsko interpretacijo mladinskih literarnih besedil so: 

1. Metoda prvega zaznavanja in razumevanja ključnih besedilnih signalov. 

2. Metoda pojasnjevanja pojmov, razvrščanja in vrednotenja. 

3. Metoda fokusiranja. 

4. Metoda razvijanja zmožnosti oblikovanja domišljiskočutne predstave. 

5. Metoda poustvarjanega branja. 

6. Integracijska metoda. 

7. Metoda strukturiranja besedil. 

8. Metoda grafičnega ponazarjanja besedila. 

9. Metoda tematskega pristopa. 

10. Metoda reševanja problemov v zvezi z nekoherentnostjo besedila. 

11. Produktivne književnodidaktične metode. 

12. Metode za zaznavanje, razumevanje in vrednotenje emocij. 

13. Metode za razvijanje zmožnosti recepcije poezije.  

14. Razvijanje zmožnosti za recepcijo slikanice (Kordigel Aberšek, 2008: 214). 
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1. Metoda prvega zaznavanja in razumevanja ključnih besedilnih signalov. 

Avtorica (prav tam) ugotavlja, da naj učitelj/vzgojitelj pri tej metodi uporablja predvsem 

metodo fokusiranja. V tej fazi naj bi se postavljala predvsem vprašanja, povezana z elementi 

notranje zgradbe književnega besedila, kar pomeni s književnimi osebami, krajem, časom in 

književnim dogajanjem. V tej fazi preverimo tudi razumevanje, kje se pripoved dogaja, o 

katerih osebah pripoveduje, kako se pripoved začne, kaj književne osebe počnejo, kaj nam 

besedilo pove o dogajalnem kraju. 

Sistematična uporaba metod prvega zaznavanja besedila daje priložnost, da otroci usvojijo 

zmožnost tvorjenja kratke obnove. Otroke naučimo obnove s pomočjo vprašanj, kaj se je 

zgodilo (v kakšnem vrstnem redu), kje se je zgodilo, kdo je bil tam (kdo je bil udeležen), kdaj 

se je zgodilo, kako je prišlo do tega (zakaj se je zgodilo).  

Preverjanje zaznavanja in prvega razumevanja ključnih besedilnih signalov po navadi poteka 

tako, da učenci sodelujejo v pogovoru, ki ga vodi učitelj s svojimi vprašanji. Ta vprašanja so 

jasno strukturirana in praviloma zahtevajo enopomenske odgovore, po navadi gre za 

dopolnjevanje tip vprašanj. 

Primeri: 

 Na delovnem listu so naloge, ki vsebujejo pare resničnih in napačnih trditev o besedi-

lu. Otroci se morajo odločiti, katere so pravilne. 

 Na dogajalni premici otroci lepijo zahtevane podatke. 

 Otroci dobijo delovni list, na katerem so ilustrirani  dogodki iz besedila.  Otroci jih 

morajo razvrstiti po vrstnem redu, kakor o njih pripoveduje avtor besedila. 

 

2.  Metoda pojasnjevanja pojmov, razvrščanja in vrednotenja 

Po mnenju avtorice (prav tam) je za razumevanje besedila pomembno, da otrokom pomagamo 

razvrščati in vrednotiti besedilne podatke v literarnem delu. Psihologija branja uči, da 

razumevanje besedila ni le neposredna odslikava in sinteza pomenov posameznih besed, 

temveč nekaj več. Odvisna je od predznanja, bralčeve sheme, na katero bralec nanaša pomen 

besedila. Če bralcu uspe, lahko govorimo o tem, da besedilo razume. Pomembno je, da 

spodbujamo učenčev proces razvoja sposobnosti razvrščanja in vrednotenja besedilnih 

podatkov v mladinskih literarnih besedilih že na začetnih stopnjah literarne vzgoje, vse od 

začetka prvega triletja. Nikakršnega razloga pa ni, da tega na ustrezen način ne bi počele že 

vzgojiteljice v vrtcih s pomočjo metode pojasnjevanja pojmov, razvrščanja in vrednotenja.  

Primeri po mnenju, ki jih navaja M. Kordigel Aberšek (2008): 

Pojasnjevanje pojmov: 

 Otrokom damo na razpolago nekaj pojmov, ki poimenujejo ustrezne kategorije, med 

njimi pa nekaj takih, ki poimenujejo neustrezne kategorije. Otroke poprosim, naj pre-

mislijo in se odločijo, kam spada, kar smo opazili v besedilu. 

 Otrokom narišemo razpredelnico, kamor v desni stolpec zapišemo lastnosti književnih 

oseb iz zgodbe. Otroci označijo, katere izmed njih so opazili pri književni osebi v 

zgodbi. 

 Vrednotenje književnih oseb v mladinskem literarnem besedilu lahko spodbudimo 

tako, da prosimo otroke, naj s točkami od 0 do 10 določijo, koliko jim je katera od 

književnih oseb simpatična. 



 

 

 

35 

 

 Spodbujanje razvrščanja književnih oseb lahko spodbudimo tudi tako, da prosimo 

otroke, naj tiste, ki jim pisateljeva pripoved ne da imena, poimenujemo. 

 Pri pojasnjevanju in vrednotenju pojmov je zanimiva tudi metoda neprimernega poi-

menovanja književne osebe (krokodil zamenja vlogo slona v zgodbi). Razmišljanje in 

poskus utemeljevanja spodbujamo z razvrščanjem in vrednotenjem književnih oseb. 

 Otroke spodbujamo, naj izgovorijo, s kakšnim glasom izgovori oseba v literarnem delu 

svoje besedilo. 

 

Razvrščanje pojmov: 

 Primerna je metoda branja s postanki. Branje besedila vsaj enkrat prekinemo in prosi-

mo otroke, naj napovedo, kako bodo ravnale književne osebe v nadaljevanju. 

 Otrokom ponudimo kategorije na temo, kako se oseba vede, kako je oseba opisana 

(obleka, postava, način gibanja, obrazna mimika), kako književna oseba govori, kak-

šen je njen/njegov glas, kje književna oseba živi in dela, kakšna je oprema njene 

hiše/stanovanja. 

 Uporaba produktivne literarnodidaktične metode kreativnega pisanja nadaljevanja 

zgodbe. 

 

Vrednotenje pojmov: 

 Vrednotenje književnih oseb v mladinskem literarnem besedilu lahko spodbudimo 

tako, da prosimo otroke, naj s točkami od 0 do 10 določijo, koliko jim je katera od 

književnih oseb simpatična. 

 Pri pojasnjevanju in vrednotenju pojmov je zanimiva tudi metoda neprimernega poi-

menovanja književne osebe. (Slonu predlagamo ime Tonček ali Matejček). Razmišlja-

nje in poskus utemeljevanja spodbujamo z razvrščanjem in vrednotenjem književnih 

oseb. 

 Otroke spodbujamo, naj izgovorijo, s kakšnim glasom izgovori oseba v literarnem delu 

svoje besedilo. 

 

3. Metoda fokusiranja 

Z metodo fokusiranja avtorica (prav tam) predlaga, da usmerimo učenčevo pozornost na tisto 

mesto v literarnem besedilu, ki se zdi posebno pomembno za razumevanja besedila kot celote. 

O tem koščku besedila nato z učenci razpravljamo tako, da jih spodbujamo, naj ga skušajo 

ugledati tako v luči notranjih besednih kontekstov kot tudi iz perspektive  zunajbesedilnih 

kontekstov. Skorajda v vsakem besedilu so mesta, ki jim je treba nameniti posebno pozornost. 

Proces razumevanja poteka tako, da izhajamo iz celote in v njenem kontekstu opazujemo 

košček besedila, nato pozor zopet usmerimo k celoti in potem spet k njenem delu. Izbor 

fokusiranja lahko določi učitelj ali otroci sami.  

»Pri metodi fokusiranja ločimo več korakov fokusiranja. Ločimo metodo fokusiranja za 

razvijanje recepcijske zmožnosti zaznavanja, razumevanja in vrednotenja književnih oseb; 

metodo fokusiranja za razvijanje recepcijske zmožnosti zaznavanja, razumevanja in 

vrednotenja književnega prostora; metodo fokusiranja za razvijanje recepcijske zmožnosti 

zaznavanja, razumevanja in vrednotenja književnega časa; metodo fokusiranja za razvijanje 

recepcijske zmožnosti zaznavanja, razumevanja in vrednotenja književnega dogajanja; 

metodo fokusiranja za razvijanje recepcijske zmožnosti zaznavanja, razumevanja in 
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vrednotenja književne motivacije; metodo fokusiranja na zaznavanje meje med resničnostjo in 

domišljijo. Pomembna je osmišljena usmerjenost metode, pravi izbor fokusiranja in način 

vodenja pogovora učitelja.« (Kordigel Aberšek, 2008: 234−262) 

»Kadar postavljajo učenci povsem zgrešene trditve ali hipoteze, jih nikakor ne smemo 

odločno zavrniti, češ da je narobe. Potrdimo, da bi bilo tako sicer mogoče, nato pa radovedno 

povrtajmo, citirajmo tisti košček literarnega besedila, s katerim je otrokova izjava v 

neposrednem nasprotju. Zdaj bodo morali otroci pomisliti še enkrat in sestaviti nov vzorec ali 

se potruditi in v besedilu poiskati nov dokaz (besedilni signal), ki dokazuje, da imajo prav oni 

in ne učitelj.« (Prav tam: 263.) 

Primeri: 

 Otroke usmerimo v razmišljanje o avtorjevih besedah o tem, kakšna je videti književna 

oseba, kako govori, kaj misli in čuti in kaj mislijo in čutijo o njej druge književne ose-

be. 

 Otroke usmerimo na govor književne osebe. Kaj književna oseba reče, kako to reče in 

kako se odziva na govor drugih. 

 Pripravimo razpredelnico, razdeljeno na dva stolpca. V prvega po pripovedovanju 

otrok zapišemo, kaj pisatelj pove o zunanjosti glavnega lika, v drugi del stolpca pa 

zapišemo besede, ki povedo, kaj se dogaja.  

 Usmerjamo otroško pozornost na podatke in besedilne signale, povezane s književnim 

prostorom. 

 Otroke opozorimo na imena književnih oseb. Razmišljamo, ali je bilo ime pogostejše v 

preteklem času in se usmerimo na dogajalni čas literarnega dela. 

 Z otroki se pogovorimo o predmetih, ki jih omenja besedilo, za katere vemo, da so se 

dogajali v starih časih in jih danes ne uporabljamo več. 

 Otroke opozorimo na dogajanje, ki se jim mora iz perspektive današnjega časa zdeti 

čudno, ker v današnjem času ni več v navadi. 

 Ko se književna oseba odloči, da bi kaj storila, kaj rekla ..., ima za to najbrž kak vzrok. 

In vsako dejanje, tudi tisto, ki ga stori književna oseba, ima posledice. Otroke 

povprašamo po besedilnih signalih, ki so povezani s tem, kaj Juri Muri počne. 

 Za fokusiranje na zaznavanje meje med resničnostjo in domišljijo otroke prosimo, da v 

prvi stolpec uvrstijo vse dogodke, ki spadajo v svet običajnih ljudi, in v drugi stolpec 

dogodke, ki sodijo v neobičajen, celo fantastičen svet. 

 

4. Metoda razvijanja zmožnosti oblikovanja domišljijskočutne predstave 

Po mnenju avtorice (prav tam) je domišljijskočutna predstava nekakšna notranja slika 

književne osebe, književnega prostora in književnega dogajanja. Je neke vrste domišljijski 

film, ki ga naša domišljija ustvari ob tem, ko beremo literarno besedilo. Ob doživljanju branja 

si bralec ali poslušalec predstavlja književni svet z vsemi svojimi čuti. Mlademu bralcu oz. 

poslušalcu s pomočjo metode razvijanja zmožnosti oblikovanja domišljijskočutne predstave 

ustvarimo okoliščine, ki otroke spodbujajo, da prazna mesta v besedilu dopolnijo s 

predstavami/podatki/podobami, ki jih poznajo iz svoje realne izkušnje in ki so jih ustvarili ob 

branju/poslušanju/gledanju drugih umetniških del, v preteklih recepcijskih izkušnjah, in tako 

ustvarijo kar najbogatejše domišljijskočutne predstave literarnega besedila.  
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Primeri: 

 Spodbudimo otroke, da ob nekem besedilnem podatku oblikujejo asociacijsko polje. 

Pripravimo ples na glasbo instrumentov, o katerih pripoveduje zgodba.  

 Usmerimo pozornost otrok k njihovim domišljijskočutnim predstavam dogajalnega 

prostora. Otroke pustimo, da z zaprtimi očmi ustvarijo vsak svojo domišljiskočutno 

predstavo. Otroke poprosimo, da narišejo dogajalni prostor in ga opišejo. 

 

5. Metoda poustvarjanega branja 

Avtorica ugotavlja (prav tam), da se pri metodi poustvarjalnega branja  otroci z večkratnim 

glasnim branjem približujejo pomenu mladinskega literarnega besedila in intenzivnejšemu 

literarnoestetskemu doživetju. Pri tej metodi se od učencev zahteva ustvarjalnost. Od njih se 

ne pričakuje branja, temveč da pripovedujejo o njihovem razumevanju prebranega. V 

ospredju je poustvarjalno branje, ki oživi pomen literarnega besedila, saj lahko glasovi 

izrazijo veliko takih odtenkov, ki so ob tihem (individualnem) branju ostali skriti, saj je zanje 

v pisnem jeziku le malo znakov. Metoda od otrok zahteva, da  v svoje  branje vključijo znanja 

in spretnosti, ki so si jih pridobili v realnem življenju, vse od najzgodnejšega obdobja. Otroci 

namreč dobro vedo, da se želje izrečejo drugače kot zahteve, žalost drugače kot veselje. 

Poustvarjalno branje vzpodbuja otroke, da se vživijo v nekoga drugega, za njegov govor 

uporabijo tak glas, da ga bo lahko razumel tudi nekdo tretji. 

»Metodo poustvarjalnega branja posebno uspešno uporabljamo za delo s tistimi mladinskimi 

literarnimi besedili, ki imajo pomemben del sporočila na ravni glasovnega slikanja − ne le pri 

poeziji, ampak tudi pri prozi. Prednost te metode je v tem, da ni stresna, saj otroci vedo, da 

besedila ni mogoče prebrati pravilno.« (Prav tam: 270.) 

 

Primeri: 

 Pred učiteljevim branjem (za katerega otrokom pove, da ni edino in najboljše) se otro-

kom napove, da bodo poustvarjalno brali. 

 Otroke poprosimo, naj bodo pozorni na poustvarjalno branje ilustracij, sebe in svojega 

prijatelja.  

 Pri branju morajo biti pozorni na to, s kakšnim glasom je treba »prebrati«, ko govori 

Juri in ko govori žival.  

 Pohvalimo doživeta poustvarjalna branja. 

 

6. Integracijska metoda 

»Takoj v začetku, še preden začnemo resno razmišljati o uporabi integracijske metode, 

moramo učitelji mladinske književnosti poznati železno pravilo, po katerem vključujemo v 

pouk mladinske književnosti zmeraj le toliko zunaj besedilnih podatkov iz stvarnega življenja, 

kot je nujno potrebno za konstruiranje besedilnega pomena.« (Prav tam: 277.) 

Pri integraciji okolja literarnega dela gre po mnenju avtorice (2008) za iskanje nove literature 

na to temo, podatke o avtorju ali obdobju, v katerem je ustvarjal, strokovno besedilo, ki na 

primer pripoveduje o družbenem ozadju literarnega dogajanja, o življenju v nekem 

(neznanem) geografskem prostoru, o življenju v nekem preteklem zgodovinskem obdobju, 

besedila o literarnem delu, slike, filmske posnetke, zvočne kasete (glasba iz obdobja, ko je 

delo nastalo). Pri integracijski metodi gre za funkcionalno vrednost tega znanja, informacij in 
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doseganje kakovosti literarnoestetskega doživetja: znanje je v tem primeru orodje za 

doseganje namena in nikakor ni cilj.  

Primeri: 

 Otrokom se predstavi, da obstajata dve vlogi avtorja. V eni avtor uporablja izrazna 

sredstva umetnostnega jezika in v drugi neumetnostna izrazna sredstva. 

 Predstavimo literarni svet.  

 

7. Metoda strukturiranja besedil 

Pri metodi strukturiranja besedil avtorica (prav tam) predlaga, da usmerjamo otroke k 

prepoznavanju strukture literarnega besedila. Besedilo razčlenjujejo na posamezne dele, da 

med njimi iščejo zveze oz. povezave. Pozornost otrok je pri branju ali poslušanju usmerjena k 

temu, kako avtor pripoveduje in kaj se v literarnem delu dogaja. Metodo strukturiranja besedil 

izberemo za šolsko interpretacijo tistih besedil, ki imajo markantno strukturo, ki jo bodo 

otroci prepoznali. Še posebej pri poeziji je zelo pogosto pomembno, da opazimo, kako so 

posamezni deli med seboj povezani. Metoda otrokom pomaga zaznati in razumeti funkcijo 

ponavljanja v literarnem besedilu, funkcijo refrena … 

»Otroci si lahko kategorije, ki bodo služile kot kriterij za strukturiranje besedila, izberejo 

sami. To odločitev lahko prepustimo, če  so zmožni usmerjati pozornost med posameznimi 

elementi besedila (iskanje vzroka in posledice, kriterij časovnega zaporedja, primerjanje, 

hierarhična struktura). V najpogostejših primerih pa so kriteriji otrokom posredovani v obliki 

nalog, ki omogočajo, da otroci posamezne dele besedila sploh  ugledajo kot elemente nekega 

besedila.« (Kordigel Aberšek, 2008: 284−290) 

Primeri: 

 Otroci usmerjajo pozornost na vzrok in posledico v besedilu. 

 Otroci razvrstijo zgodbo po kriteriju časovnega zaporedja 

 Otroci usmerijo pozornost na avtorjev način pripovedovanja oz. kako pripoveduje. 

 Otroci ugotavljajo, kje se v besedilu zgodi preobrat. 

 

8. Metoda grafičnega ponazarjanja besedila 

Avtorica predlaga, da pri metodi grafičnega ponazarjanja uporabimo oblike prikazovanja, 

kakršne poznamo s področja matematike. Predstavitev tako poteka s pomočjo krivulje, 

premice, diagrama, s krogi ali elipsami, oblački, skicami. Če odnose med izbranimi 

besedilnimi signali ponazorimo grafično, postanejo kompleksni odnosi v literarnem besedilu 

transparentni in jih je mogoče prikazati tako, da so dostopni »na prvi pogled«. 

Primeri: 

 Otroci na dogajalni premici zapišejo dogajalni kraj, nad črto pa v telegrafskem slogu, 

kaj se je zgodilo. 

 Ustvarimo literarni sociogram, kjer ponazorimo, kdo je komu blizu oz. kdo koga mara 

oz. kdo koga ne mara. 

 

9. Metoda tematskega pristopa 

»Z metodo tematskega pristopa usmerimo pozornost učencev k temi ali h kateremu izmed 
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osrednjih motivov literarnega besedila. Najprej se z otroki pogovorimo o zunajbesedilnih, 

realnih in preteklih izkušnjah, povezanih z izbrano temo.« (Prav tam: 297.) 

»Metodo tematskega pristopa lahko izpeljemo na dva načina: 

- lahko jo v fazi interpretacije besedila povežemo z motivacijo s pridobivanjem pojma, 

- lahko pa jo uporabljamo le v fazi interpretacije literarnega besedila. 

Za metodo tematskega pristopa  se odločimo predvsem ob tistih besedilih, kadar je literarno 

dogajanje za bralca presenetljivo in kadar se mu ravnanje književnih oseb dozdeva vsaj 

nenavadno, če ne celo povsem nerazumljivo.« (Prav tam: 303.) 

Primeri: 

Cilj metode tematskega pristopa je razvijanje recepcijske zmožnosti, zato avtorica predlaga 

(prav tam), da otrokom predstavimo in jih naučimo spretnosti iskanja za vprašanja 

pomembnih besedilnih signalov. Primer je iskanje odgovorov na vprašanje, kakšne so 

recepcijske zmožnosti, zato otrokom predstavimo in jih naučimo spretnosti iskanja za 

vprašanja pomembnih besedilnih signalov: (izbrana književna oseba). 

 Kako je osebi ime. 

 Kakšen je njen videz. 

 Kaj književna oseba govori. 

 Kaj drugi pravijo o njem. 

 Kaj drugi pravijo o njem, kako ravna. Kaj drugi pravijo o njem, kako se vede. 

 

10. Metoda reševanja problemov v zvezi z (ne)koherentnostjo besedila 

»Če podrobno opazujemo otroke pri branju, lahko opazimo, da se predvsem nespretni bralci 

nagibajo k temu, da dele besedila, ki se jim zdijo težki, nelogični, ki so v neskladju z njihovo 

prejšnjo izkušnjo, preprosto preskočijo in se delajo, kot da jih ne opazijo. Če se v knjigi to 

pogosto dogaja, se lahko celo zgodi, da otroci rečejo, da mu/ji knjiga ni všeč. Za razumevanje 

in vrednotenje literarnih besedil je tako bralno vedenje najpogosteje usodno, saj je prav v 

takih delih besedila pogosto besedilni pomen nekega besedila.« (Prav tam: 304.) 

Metodo reševanja problemov v zvezi z (ne)koherentnostjo besedila uporabljamo za reševanje 

opisanih težav. Pozornost učencev usmerjamo k tistim delom literarnega besedila, ki se 

otrokom na prvi pogled zdijo nerazumljivi oz. nejasni. Spodbujamo jih, da s svojim 

predznanjem, izkušnjo in predstavo o svetu in ljudeh povežejo njim težje razumljivo besedilo 

(Prav tam: 304.) 

Primeri: 

Naloge, ki jih avtorica predlaga, morajo biti raznovrstne, predvsem pa take, da bodo usmerile 

otroško pozornost k središču problema. Postopek je nadvse primeren za mlajše. Pomembno je, 

da so besedila, ki jih analizirajo, primerno kratka, zelo velika spodbuda pa so jim prav tako 

vprašanja, ki si jih postavljajo sami. Otroci imajo namreč to radi. 

 Otrokom se predstavi tiste koščke besedila, za katere se na prvi pogled zdi, da se lo-

gično izključujejo. Za pojasnilo se poprosi otroke. 
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 Pri otrocih spodbujamo opažanje nekoherentnih mest tako, da v nek del besedila 

vtihotapimo poved, ki je v njem izvirno ni in z ostalim delom besedila ni koherentna. 

Otroke poprosimo, da svoje dvome o neizvornosti utemeljijo. 

 Otrokom v skupini (manjše število otrok) določimo enega učenca za vlogo učitelja. 

Skupini damo odlomek besedila, nato pa jih poprosimo, naj skrčeno obnovijo, o čem 

govori odlomek, oblikujejo vprašanja v zvezi z odlomkom in nanje poskušajo odgovo-

riti in razmišljajo, o čem in kako bo pisatelj pripovedoval v naslednjem verzu ali od-

lomku. Ko otrokom damo v branje drugi del besedila, otroci vrednotijo, kaj so spreg-

ledali oz. česa niso predvideli. Primerjava zastavljenih vprašanj med seboj bo prikaz 

prepoznavanja nekoherentnih mest v besedilu. 

 

11.  Produktivne književno didaktične metode 

»Produktivne književnodidaktične metode uživajo v modernih književnih didaktikah sloves 

tiste poti, ki naj poskrbi, da otroci vstopijo v dialog z literarnim besedilom. Otroci tako lahko 

eno obliko jezikovnega izražanja spremenijo v drugo. Na primer prozno besedilo spremenijo 

v dramsko besedilo. Otroci lahko sporočilo literarnega besedila izrazijo tako, da uporabijo 

nejezikovni medij s pantomimo, grafičnim ali likovnim prikazom, z zvočnimi izrazi, s 

katerimi izražajo slovesno ali grozeče razpoloženje v besedilu. Produktivne naloge naj bi 

spodbujale zaznavanje učinka literarnega dela. Naloge naj bi spodbujale tudi čustveno in 

domišljijsko procesiranje literarnega besedila. Naloge v prvi vrsti zahtevajo od otroka 

aktivirati miselni proces abstrakcije in kasneje konkretiziranja.« (Prav tam: 313.) 

Primeri: 

 Otroci pesemsko obliko predelajo v radijsko igro. 

 Podaljšanje literarnega besedila z zgodbo in potem. 

 Pripovedovanje preddogajanja. 

 Otroci si zamislijo, kaj se je dogajalo med enim in drugim literarnim dogodkom. 

 Otroci zamenjajo pripovedno perspektivo. 

 Pripovedovanje literarnega besedila, kot da si del njega. 

 Otroci narišejo ilustracijo izraza na obrazu književne osebe. 

 Izrazijo nek moment v literarnem besedilu s pantomimo. 

 Otroci odigrajo del besedila z igro vlog. 

 Otroci odigrajo del besedila z namiznim gledališčem. 

 Otroci predstavijo list iz dnevnika književne osebe. 

 Literarno besedilo predelajo v časopisno notico, mali oglas. 

 

»Otroci imajo lahko z identifikacijo s književno osebo težave. Z večjim številom takih nalog 

pa se bodo tudi zadržani otroci opogumili. Produktivne književnodidaktične metode so vaja za 

razvijanje tega segmenta recepcijske zmožnosti, saj poleg kognitivnih razvijajo tudi čustveno 

in domišljijsko dodelovanje in sooblikovanje literarnega sveta.« (Prav tam: 316.) 

 

12. Metode za zaznavanje, razumevanje in vrednotenje emocij 

Da bi otroke usmerili v spodbujanje recepcije vseh vrst čustev v književnem besedilu, M. 

Kordigel – Aberšek predlaga, da otroke naučimo zaznati in razumeti čustva Otrokom 

usmerjamo pozornost k zaznavanju besedilnih signalov, ki nosijo informacije o tem, za katero 
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čustvo gre, kako se ta čustva kažejo navzven, zakaj so ta čustva nastala in kako je človek na ta 

čustva reagiral.« (Prav tam: 324.) 

Primeri po predlogah avtorice: 

Ob branju besedila postavimo vsaj nekatera od naslednjih vprašanj. 

Vprašanja o čustvih: 

 ali književna oseba ve, da jo je preplavilo to čustvo (ali ve, da jo je strah), 

 kako pristno je čustvo, ki ga književna oseba kaže navzven, 

 kako močno občuti književna oseba to čustvo, 

 ali književna oseba ve, kje je vzrok za to čustvo, 

 ali obstaja čustvo enako ali se stopnjuje/zmanjšuje, 

 če je čustev, ki jih kaže književna oseba, več, je katero izmed njih pomembnejše od 

drugih. 

 

Vprašanja o tem, kako se čustva kažejo navzven: 

 ali se čustva sploh kažejo navzven, 

 kako se čustva kažejo − verbalno oz. neverbalno, 

 kako jasno se kažejo čustva 

 ali je vedenje književne osebe skladno z običajno reakcijo na tovrstno čustvo. 

 

Vprašanja o tem, zakaj so čustva nastala: 

 iz kakšnega okolja izvira književna oseba, katere čustva opazujemo (socialno okolje, 

življenjepis, osebnost), 

 kaj vemo o željah, upanjih in strahovih te osebe, 

 kaj je književna oseba doživela pred situacijo, ki je izzvala čustveno reakcijo. 

 

Vprašanja o tem, kako je književna oseba na čustva reagirala: 

 Ali kaže književna oseba svoje reakcije odprto in navzven? 

 Ali zmore književna oseba svoje reakcije obvladati? 

 Ali se književna oseba odziva?  

 

Otroci lahko čustva predstavijo tudi tabelarično, kot soodvisni nastanek − emocija: reakcija. 

Lahko ustvarjajo v dvojicah oz. manjših skupinah.  

 

13. Metode za razvijanje zmožnosti recepcije poezije 

Pri strukturnih elementih zmožnosti recepcije otroške in mladinske književnosti otroci 

razvijajo zmožnost zaznavanja zvočnosti besede. 

Otrokom pripravimo naloge za poslušanje zvena besed. Izberemo besedo, ki jih bo pripeljala 

v svet zvočnosti. Besedo usmerimo k razvijanju zmožnosti dopolnjevanja rimanih dvojic. 

Šolsko interpretacijo vedno zaključimo s prehodom v realnost.  
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Zasnovana je po enakih zmožnostih kot bralna sposobnost in vključuje bralčeve dejavnosti 

zaznavanja in doživljanja, razumevanja, vrednotenja in izražanja. 

»Pri zmožnosti zaznavanja in doživljanja otrok zaznava in doživlja ritem, zvočnost besed in 

nenavadnih besed oz. njihovih zvez. Pri zmožnosti razumevanja otrok zaznava zmožnost 

fantazijskega mišljenja, razumevanja jezikovne inovacije in racionalnega mišljenja. Pri 

zmožnosti vrednotenja otrok zaznava in spoznava zmožnost vrednotenja na podlagi 

učenčevega odziva na celovitost besedila, zmožnost medbesedilnega vrednotenja in zmožnost 

vrednotenja glede na zunajbesedilno stvarnost. Učitelj oz. vzgojitelj vse tri zmožnosti uporabi 

kot pot oz. medij, preko katerega učenec predstavi svoje literarnoestetsko doživetje.« 

(Saksida, 1994:55)  

»Po Šabičevi naj bi otroke k zanimanju za poezijo pritegnil tematski interes, interes za 

pesemsko sliko, interes za ritem, interes za vezani ali svobodni verz, interes za fabulativnost, 

interes za ekspresivnost pesniške besede.« (Kordigel  Aberšek, 2008:326) 

Avtorica (prav tam) predlaga, da otroci interpretirajo mladinsko književnost s pomočjo 

primerjave lastne besedilne stvarnosti oz. pomenskosti. Ob spontani recepciji otrok sestavi 

svoj (otroški ) besedilni pomen, kakršen nastane na podlagi besedilnih signalov, ki jih je 

zaznal. Učitelj lahko na zaznavanje večjega števila besedilnih pomenov pri otrocih vpliva z 

izbiranjem in podajanjem tistih besedilnih signalov, ki ustrezajo stopnji otrokovega 

emocionalnega, socialnega, jezikovnega in kognitivnega razvoja. 

Pri zaznavanju mladinske književnosti imajo po njenem mnenju otroci pogosto težave pri 

zaznavanju književnih oseb, književnih dogajalnih prostorov, funkcije književnih oseb v 

književnem dogajanju, pri zaznavanju o tem, zakaj kdo kaj stori. 

10.5   Poglabljanje literarnega doživetja 

Tretja (sklepna) faza pouka mladinske književnosti je po mnenju avtorice namenjena 

poglabljanju literarnega doživetja. Prva in najverjetneje najpomembnejša dejavnost oz. nova 

naloga, ki utrjuje in poglablja literarno doživetje, je, kot pravi M. Kordigel Aberšek (2008), 

ponovno branje. Ponovno branje besedila po interpretaciji je priložnost za uporabo v 

interpretaciji na novo razvitega koščka recepcijske zmožnosti in s tem za že omenjene 

različne produktivne književnodidaktične metode ter polnejše literarnoestetsko doživetje 

učencev. Polno do te mere, kot jo dopuščata njihova recepcijska zmožnost in stopnja 

njihovega bralnega razvoja. Ponovnemu branju pa nato sledijo poustvarjalne dejavnosti, za 

katere uporabljamo že omenjene različne produktivne književnodidaktične metode. 

Naloge poglabljanja doživetja v zvezi s književnimi osebami so po mnenju avtorice lahko 

naslednje: 

 Otroci govorno ali hkrati še s pomočjo risbe upovedujejo domišljiskočutne predstave 

opaznejših literarnih oseb, se soočajo s tistimi, ki so jih oblikovali sošolci, in jih 

dopolnjujejo. Na enak način lahko upovedujejo tudi nekatera čustva in razpoloženja 

literarnih oseb. 

 V improvizirani igri vlog otroci med sabo oblikujejo dramske osebe po analogiji z lite-

rarnim besedilom in ustvarjajo nove like na podlagi domišljijskih predstav medbese-

dilne in zunajliterarne izkušenosti. 

 Otrok si zamisli, da je eden od literarnih junakov, in  nariše en dan literarne osebe v 

svojem okolju. 
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11 KAKO OBLIKOVATI KNJIŽEVNO VZGOJO V VRTCU 

 

Branje pomeni početi podvige, 

brati je možno marsikaj. 

Recimo: grozdje in fige in knjige 

in med brati še kaj. 

(Tone Pavček) 

 

M. Kordigel (1999) ugotavlja, da bomo priporočila za književno didaktiko v vrtcu težko našli. 

V pomoč je po mnenju avtorice lahko razdelitev ciljev na izobraževalne, funkcionalne in 

vzgojne. V vrtcu pa jih je na izvedbeni ravni pogosto težko razlikovati. 

V svojem delu izobraževalne cilje deli na tri skupine znanj:  

 prepoznavanje komunikacijske situacije pri poslušanju književnosti, 

 spoznavanje kanona mladinske književnosti, 

 prepoznavanje formalnih značilnosti nekaterih književnih vrst. 

 

Temeljni funkcionalni cilj književne vzgoje v vrtcu je po mnenju avtorice (prav tam) 

razvijanje recepcijske sposobnosti, kar vključuje sposobnost »odkrivanja vrat za 

identifikacijo«, sposobnost domišljijskega sooblikovanja književnega sveta, sestavljanje 

individualnega besedilnega pomena.  

Vzgojni cilji pa so po mnenju M. Kordigel (prav tam) v prvi vrsti, da otrok odkriva ljubezen 

do književnosti in da mu predstavlja srečanje s književnostjo prijetno doživetje. Kot 

zunajliterarne vzgojne cilje navaja multikulturno vzgojo, vzgojo za strpnost in toleranco, 

pospeševanje otrokovega osebnostnega zorenja − moralno-etičnega razvoja, sposobnost 

kreativnega mišljenja, posredovanje spoznanja, da imajo v človekovem življenju vrednost tudi 

take reči, ki ne prinašajo nikakršnih materialnih prednosti. 

T. Jamnik (1999) v svojem delu ugotavlja, da s književno vzgojo v vrtcu otrok ne učimo, 

temveč jih z literarnim besedilom seznanimo. Otroke poskušamo navajati, da literarno delo 

doživijo, pripovedujejo, uprizarjajo, si ga celo zapomnijo ali obnavljajo. Avtorica predlaga 

tudi neposredno pripovedovanje in veliko branja v živo. Književno vzgojo v vrtcu vključimo 

v vse življenje in delo otrok ter o pomenu književne vzgoje seznanjamo starše in jih 

osveščamo  o pomembnosti družinskega branja, ki dobro vpliva na duševno zdravje in razvoj 

otrok. Avtorica še predlaga metodične rešitve pri branju pravljic in drugih otrokom primernih 

literarnih zvrsti, predvsem pripovedovanje in branje ob ilustracijah ter branje v nadaljevanjih. 

Poglabljanje doživetja lahko izvedemo z besednim ustvarjanjem, likovnim ustvarjanjem, 

simbolno igro, dramatizacijo, z igro, literarnim besedilom na avdio in video zgoščenkah, na 

radiu, na TV, v filmu.  
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11.1 Primer načrtovanja Pavčkovega Juri Murija, po mnenju T. Jamnik  

 

T. Pavček: Juri Muri v Afriki 

Cilji: 

- Otroci doživljajo pravljico. 

- Doživljajo jo kot celovitost besedila in ilustracije. 

- Spodbujamo domišljijsko ustvarjalnost otrok. 

Potek: 

- Berimo pravljice otrokom ob ilustracijah Ančke Gošnik Godec. 

- Berimo pravljico ob ilustracijah Melite Vovkove. 

- Pri otrocih opazujemo doživljanje istega besedila ob različnih ilustracijah. 

- Povežemo vsebino pravljice z doživljajskimi izkušnjami otrok. Se tudi otroci bojijo 

vode? So si otroci kdaj želeli oditi od doma? 

- Pogovarjamo se z otroki: Zakaj je Juri odšel ravno v Afriko? Kam vse po svetu bi lah-

ko odšel? 

Nadaljnje dejavnosti: 

- Spodbujamo otroke, da fantazirajo, kam vse bi se lahko odpravili in zakaj. 

- Otroci pripovedujejo in slikajo; vzgojiteljica zapiše. 

Povezave: 

- Se spominjate pravljice o nekem fantu, ki ni hotel jesti zelenjavne juhe in se je spre-

menil v žabo? Ali pa o onem, ki je nagajal mami, ko je mesila kruh, in se je spremenil 

v ježka? 

 

M. Kordigel (1999: 10) dodaja, da ob vsem našem početju ne smemo pozabiti, da je vsaka 

pravljica, vsaka otroška pesem svoj svet, enkraten in neponovljiv – in da je tudi vsak otrok 

nekaj enkratnega in neponovljivega. Avtorica pravi, da nobenega književnega dela, predvsem 

pa tudi ne otroka, ni mogoče predstaviti po zaključni formuli. Prav zato je vsako srečanje 

otroka z literarnim besedilom nekaj posebnega, nekaj enkratnega.  
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EMPIRIČNI DEL 

 

12  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Pravljice, ki so mi jih pripovedovali 

v otroštvu, imajo globlji pomen 

                                                                             kakor resnice, ki me jih je  

naučilo življenje.« (F. Schiller) 

 

»Književna vzgoja v vrtcu naj bi upoštevala predvsem načela, ki jih narekujejo bistvo 

književnosti, funkcija branja, starost otroka in izkušnje ter okoliščine sprejemanja literature na 

tej stopnji; razvidna so iz pregledane temeljne strokovne literature in kurikularnih 

dokumentov.« (Kranjc in Saksida, 2001: 93) Kurikulum za  predšolsko vzgojo za otroke, stare 

tri do šest let, predlaga naslednje primere jezikovnih dejavnosti: poslušanje pravljice, zgodbe, 

uganke, pesmi; doživetje vsebine v raznih medijih (avdio in video); obisk gledališke 

predstave; izvajanje dejavnosti, v katerih: otroci po svojih željah v simbolni igri in igri vlog 

posnemajo in igrajo osebe, živali, predmete; samostojno pripovedovanje zgodbe; obnavljanje 

in izmišljevanje svoje; samostojno ustvarjanje knjige, stripa; sodelovanje v raznih družabnih 

in didaktičnih igrah, ki spodbujajo bogatenje besednega zaklada; obnavljanje in izmišljanje 

zgodb (npr. čarobne karte) (Kurikulum za vrtce, 1999). Komunikacija otroka s poezijo ponuja 

otroku svoboden prostor. Ta prostor mu omogoča, da se lahko vživi v vlogo sogovornika, 

pesmi ali pesnika ali druge osebe okoli sebe. To so začetki ustvarjalnosti. Človek spoznava 

svet celovito in interes za poezijo lahko veliko pripomore k tej celovitosti (Rebič, 2007). 

»Da bi vse to dosegli,  je treba v literarnodidaktičnem procesu v okviru razvijanja recepcijske 

zmožnosti razvijati otrokovo zmožnost recepcije poezije. V zasnovi komunikacijskega pouka 

književnosti zgolj sprejemanje besedila ne zadošča za razvijanje recepcijske sposobnosti. 

Otrok s spodbudami vzgojiteljice vstopa v igrivi svet književnosti, s tem ko določene igrive 

načine oblikovanja besedila spoznava in usvaja.« (Kranjc in Saksida, 2001: 95) 

 »Književna vzgoja  mora recepcijsko zmožnost zaznavanja, razumevanja in vrednotenja 

jezika poezije od vsega začetka sistematično razvijati, kar pomeni, da mora književna 

didaktika mladinske književnosti za to početje najti in ponuditi ustrezne književnodidaktične 

poti.« (Kordigel  Aberšek, 2008: 325).  

Temeljni raziskovalni problem magistrskega dela je torej, kako razviti ustrezen didaktični 

model za spodbujanje odzivanja predšolskih otrok na zahtevno pesniško pripoved, ki se 

povezuje s sporočilno bogatimi ilustracijami. V vsaki slikanici za otroke tečeta dve zgodbi: 

literarna in likovna zgodba. Obe moramo odrasli znati prebrati, tako da ju bo otrok doživel in 

z veseljem poslušal oziroma opazoval in da mu bosta odprli pot do novih spoznanj.  

Za raziskovanje izbrane tematike sem se odločila, ker želim približati znano literarno zgodbo 

z novimi ilustracijami Damijana Stepančiča otrokom, vzgojiteljem in staršem. Knjiga Juri 

Muri v Afriki je doživela kar nekaj ponatisov. Prvi ponatis je bil leta 1962, sledili so v letih 

1973, 1976, 1978, 1988, 1993, 1997, 2000, 2003, 2006, 2008, 2009, zadnji ponatis z novimi 

ilustracijami Damijana Stepančiča pa leta  2012.  
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12.1  Cilj raziskave 

 

1. del raziskovanja: 

Predstaviti strategije vzgojiteljev, ki poučujejo v zadnji starostni skupini predšolskih otrok, za 

spodbujanje doživljanja in razumevanja mladinskega  pripovednega besedila. 

Predstaviti mnenje učiteljev v prvem razredu devetletne osnovne šole o recepcijski zmožnosti 

mladinske pripovednega besedila pri otrocih, ki vstopajo v prvi razred osnovne šole. 

2. del raziskovanja: 

Predstaviti didaktični pristop za razvijanje posameznih segmentov otrokove recepcijske 

zmožnosti za poslušanje in doživljanje mladinskega pripovednega besedila pri otrocih zadnje 

starostne skupine predšolske vzgoje. 

Predstaviti didaktični pristop doživljanja mladinskega literarnega dela Toneta Pavčka Juri 

Muri v Afriki ilustratorja Damijana Stepančiča pri najstarejši skupini predšolskih otrok. 

 

13  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

»Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi.« (Tone Pavček) 

Katere strategije doživljanja in razumevanja mladinskega pripovednega besedila najpogosteje 

uporabljajo vzgojitelji?  

 

Katere so najpogostejše težave na področju recepcijske zmožnosti mladinskega pripovednega 

besedila učencev v prvem razredu devetletne osnovne šole? 

Ali bo predstavljeni didaktični pristop pri otrocih povečal zaznavanje in razumevanje ključnih 

besedilnih podatkov mladinskega pripovednega besedila pesnika Toneta Pavčka Juri Muri v 

Afriki? 

Ali bo predstavljeni didaktični pristop pri otrocih povečal zmožnost doživljanja rime, 

razumevanja in vrednotenja književnih oseb izbranega besedila? 
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14 METODOLOGIJA 

»Kdor bere, ta tudi misli. 

Kdor bere, bolje razume sebe, druge ljudi in svet, ki v njem živi. Kdor bere, je z zlato nitjo 

povezan s svojo dušo, zato sliši njen glas. 

In ni osamljen, čeprav je sam.« 

(Manca Košir) 

 

V raziskovalnem delu sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop in kavzalno 

neeksperimentalno metodo.  

V prvem delu sem s pomočjo intervjuja predstavila način dela in strategije doživljanja 

mladinskega pripovednega besedila pri vzgojiteljih v najstarejši starostni skupini. Predstavila 

sem težave, ki jih učitelji zaznavajo pri učencih v prvem razredu devetletne osnovne šole in te 

največkrat vplivajo na nemoteno delo pri doživljanju mladinskega literarnega dela.  

Pri prvem delu raziskave sem uporabila naslednje tehnike zbiranja podatkov: 

 intervju z vzgojiteljicami otrok, 

 intervju z učiteljicami treh različnih osnovnih šol, ki poučujejo v prvem razredu devet-

letne osnovne šole. 

 

Pri drugem delu raziskave sem izdelala didaktični pristop za celovito doživljanje fantastične 

pripovedi pesnika Toneta Pavčka in ilustratorja Damijana Stepančiča Juri Muri v Afriki. 

Osrednje vprašanje, ki sem si ga postavila, je bilo, kako pomagati otroku oziroma kakšne 

pristope uporabiti za celovito doživljanje književnega besedila. V svoji raziskavi sem izvedla 

metodo branja v nadaljevanjih, za katero je značilno branje ali pripovedovanje daljših proznih 

besedil. M. Kordigel Aberšek (2008) predlaga, da najprej izberemo ustrezno literarno delo, ki 

za otroke ni prezahtevno niti preveč enostavno, tako da bodo ves čas ostali motivirani za 

branje. Avtorica poudarja, da je pomembno, da so termini za branje čim pogostejši in da so 

otroci seznanjeni, kdaj se bodo prihodnjič srečali z obravnavanim besedilom. Otroci iz 

spomina prikličejo vsebino prejšnjih branih poglavij in se tako pripravijo za sprejemanje 

novega poglavja v knjigi.  

V učnem načrt za slovenski jezik (2011) pa lahko preberemo, da metoda v nadaljevanjih 

učencem omogoča, da prek različnih učnih strategij razvijajo branje, poslušanje, razumevaje, 

poustvarjanje in vrednotenje književnega besedila, tako da povedo, o čem besedilo govori, 

navedejo glavne književne osebe ter določijo kraj in čas dogajanja. 

Pri drugem delu raziskave sem uporabila naslednje tehnike zbiranja podatkov: 

 izvedba in opazovanje z udeležbo, 

 na podlagi izvedenih nalog bom določila postopke prepoznavanja doseganja zastavlje-

nih ciljev (sprotne analize, odgovori otrok, izdelki otrok) 

 

Postopek zbiranja podatkov: 

Najprej sem spoznala metode in tehnike dela, ki jih uporabljajo vzgojiteljice pri predstavljanju 

in interpretaciji mladinskih del pri otrocih (s katerimi sem izvedla tudi akcijsko raziskavo) v 

zadnjih dveh starostnih skupinah otrok v vrtcu.  

Intervju s tremi učiteljicami, ki poučujejo v treh različnih osnovnih šolah, in njihovo mnenje o 
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recepcijskih zmožnostih otrok, ki vstopajo v prvi razred devetletne osnovne šole. 

Na podlagi rezultatov sem naredila načrt dela za naprej. K sodelovanju pri izvedbi in 

opazovanju sem povabila tudi vzgojiteljice otrok, saj sem opazila njihov interes po dodatnem 

znanju glede načrtovanja in izvedbe interpretacije izbranega mladinskega besedila 

Sklop priprav, zasnovanih po metodah M. Kordigel Aberšek (2008), s katerimi vzgojitelj 

pomaga otrokom do polnejšega doživljanja mladinske literarnega besedila, sem z otroki 

začela izvajati v mesecu aprilu. Naloge so prikaz razvijanja prvin otrokove recepcijske 

zmožnosti na konkretni ravni. Naloge sem izvedla z najstarejšimi skupinami otrok v vrtcu oz. 

z otroki, ki bodo v šolskem letu 2016/17 začeli obiskovati prvi razred devetletne osnovne 

šole. Metode sem izvedla s pomočjo fantastične pripovedi pesnika Toneta Pavčka in 

ilustratorja Damijana Stepančiča Juri Muri v Afriki. 

14.1 Vzorec  

Vzorec je slučajnostni, priložnostni. Vanj sta vključena dva oddelka oziroma 48 otrok 

najstarejših predšolskih otrok. Vzorec ne zajema 5 % slovenskega povprečja enake starosti 

otrok v danem času, zato ga ne moremo posplošiti na celotno populacijo otrok. V didaktični 

pristop literarnega doživljanja mladinske pripovedne pesmi Juri Muri v Afriki Toneta Pavčka 

sem vključila otroke, ki so ali bodo v koledarskem letu 2016 stari šest let in bodo v mesecu 

septembru začeli obiskovati prvi razred devetletne osnovne šole. 

14.2 Postopki obdelave podatkov 

Intervjuji so prikaz metod, ki jih vzgojitelji najpogosteje uporabljajo pri recepcijskem 

doživljanju mladinske pripovedne pesmi, in prikaz mnenja učiteljev, ki poučujejo v prvem 

razredu devetletne osnovne šole, o recepcijski zmožnost otrok, ki vstopajo v prvi razred 

devetletne osnovne šole, in njihov pogled na možne izboljšave.  

Naloge, s katerimi sem skušala izvabiti čutno doživljanje in razumevanje danega besedila pri 

otrocih, sem po vsaki učni enoti analizirala. Po pregledu sem zapisala refleksijo o uporabi 

strategij, ki jih bom izvedla.  

14.3  Pričakovani rezultati 

Glavni namen raziskave je razviti in preizkusiti didaktični pristop, s katerim bo vzgojitelj 

učinkovito razvijal recepcijsko zmožnost razumevanja in doživljanja mladinske pripovedne 

pesmi. Z opravljeno raziskavo sem želela prispevati svoj delček k aplikativni didaktiki 

mladinske književnosti in predstaviti prikaz didaktičnih metod za  interpretacijo besedila 

Toneta Pavčka Juri Muri v Afriki z ilustracijami Damijana Stepančiča. 
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15 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

»Posebnost Pavčkovega ustvarjanja za mladino je združevanje pravljičnih, fantazijskih in 

ljudskih prvin, s katerimi se približa otrokovemu načinu mišljenja in doživljanja.«  

Helga Glušič 

 

15.1 Sklop intervjujev z diplomiranimi vzgojiteljicami predšolskih otrok 

najstarejših starostnih skupin v vrtcu 

 

Intervju sem izvedla s tremi diplomiranimi vzgojiteljicami predšolskih otrok.  

 

Vprašanja, ki sem jih zastavljala: 

 

 Otrokov izbor elementov iz literarnega besedila je pogojen z doseženo stopnjo njeg-

ovega osebnostnega razvoja. Po katerem »ključu« izbirate mladinska literarna dela, ki 

jih predstavite otrokom? 

 Naštejte, prosim, deset mladinskih literarnih del, ki ste jih v zadnjih šestih mesecih 

predstavili otrokom. 

 Katere metode oz. didaktične pristope najpogosteje uporabljate pri prvem stiku otrok z 

literarnim mladinskim besedilom?  

 Recepcijska sposobnost je sposobnost sestavljanja svojega lastnega besedilnega po-

mena. Od česa je po vaše odvisno večje oz. močnejše doživljanje otrok? 

 Kako lahko otroke senzibiliziramo za branje literarnega besedila? 

 Ali je po vaše literarnoestetsko doživetje odvisno od učne priprave? 

 Katere tipe motivacij uporabljate? 

 Do katere meje naj odrasli poseže v otrokovo razumevanje besedila? 

 S katerimi načini poglabljate literarno doživetje? 

 Na kakšen način zbirate povratne informacije o otrokovem literarnoestetskem doživet-

ju? 

 Katero literarno delo Toneta Pavčka ste v tem šolskem letu predstavili otrokom? 

 

 

Intervju z Natalijo Simono Črnivec  
N.S. Črnivec je diplomirala iz  filozofije in primerjalne književnosti. V letu 2004 je opravila 

prekvalifikacijo na Pedagoški fakulteti in si pridobila naziv diplomirani vzgojitelj predšolskih 

otrok. V vrtcu je zaposlena dvanajst let. Z otroki, starimi 5−6 let, ustvarja sedmo šolsko leto. 

 

N.S. Črnivec izbira literarna besedila po raznovrstnosti. Otrokom predstavlja lirska, epska, 

sodobna, starejša, enostavnejša kot tudi bolj zapletena besedila. Literaturo izbira glede na 

sposobnosti otrok oziroma glede na otrokovo območje bližnjega razvoja.  

V zadnjih šestih mesecih je otrokom predstavila različna literarna dela: 

 S. Makarovič: Sapramiška; E. Peroci: Muca Copatarica; H. C. Andersen: Kakor naredi stari, 

je vselej prav in Kraljična na zrnu graha; S. Makarovič: Netopir Kazimir; F. Milčinski: 

Gospod in hruška; M. Ch. Butler: Bibito je slabe volje; C. Neugebauer: Jaz bom zmagal!; 
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brata Grimm: Žabji kralj; Prokofljev: Peter in volk; J. Goodall: Osel in mali stržek. 

 

Pri prvem stiku z besedilom otrokom v krajšem uvodu vedno predstavi, o čem besedilo 

govori, temo, pisatelja in ilustratorja. V uvodnem delu približa besedilo otrokom, nato sledi 

doživeta pripoved. Na koncu pojasni neznane oz. manj znane besede. 

Doživljanje otrok je odvisno od njihovih prejšnjih izkušenj v skupinah vrtčevske vzgoje in 

domačega okolja, hkrati pa tudi od otrokove individualne sposobnosti dojemanja in njegovega 

mentalno-čustvenega razvoja. Strategije spodbujanja so pogovor o prebranem, vprašanja 

zaprtega oziroma odprtega tipa. N.S. Črnivec meni, da je potrebno brati različna dela in jih 

interpretirati na različne načine, npr. z lutko, z dramsko doživetim govorom, otroci v njeni 

skupini bralno pismenost razvijajo v projektu Stonogine urice (branje doma in interpretacija v 

skupini), z branjem pri počitku, branjem pred zajtrkom. 

Otroke senzibilizira za branje literarnega besedila z neprestanim, a nevsiljivim zbujanjem 

radovednosti, kakšna bi bila nova zgodba. Pomembno je, da aktiviramo otrokovo čudenje, to 

pa ni odvisno samo od vzgojiteljeve priprave na delo, temveč bolj od vzgojiteljeve 

interpretacije. Priprava je vzgojitelju v pomoč in okvir. 

Odlično naj bi bile sprejete motivacije s primeri iz realnega življenja: kaj se lahko zgodi, če 

…, kaj se mi je nekoč zgodilo …, ali ste že slišali …). N.S. Črnivec poseže v otrokovo 

razumevanje besedila samo toliko, da otrok ne zgreši bistva zgodbe oz. sporočila. Literarno 

doživetje poglablja s podvprašanji, otroci narišejo, kaj jim je v zgodbi všeč oz. kaj jim ni všeč. 

Svoj pogled utemeljijo. Na tem mestu spodbuja tudi primerjavo različnih besedil oz. 

primerjavo podobnih tem. Pri metodah za doseganje polnejšega doživljanja mladinskega 

literarnega besedila uporablja metodo primerjanja literarnih besedil, vpraša, kaj je otrokom 

bližje, in spodbuja razmišljanje zakaj – vedno  pomaga pri utemeljitvi. Pri metodi drugačnega 

konca otroci spremenijo konec zgodbi ali kaj dodajo oz. odvzamejo. Besedilni signali, ki se ji 

zdijo pomembni, da jih otrok zazna, pa so: za katero vrsto literature gre, za kateri žanr gre, ali 

gre za krajšo zgodbo, pravljico ali pripovedko. 

N.S. Črnivec je v tem šolskem letu otrokom predstavila Pavčkove pesmi iz zbirke Deček gre 

za soncem. 

 

Intervju z Jano Grabnar 

J. Grabnar je v vzgoji in izobraževanju zaposlena trinajst let. V tem času se je še dodatno 

izobraževala na drugostopenjskem študijskem programu predšolske vzgoje na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. Ima dolgoletne izkušnje z otroki, starimi 5−6 let. 

 

J. Grabnar izbira literarna besedila glede na trenutno tematiko, glede na zahtevnost dela in 

glede na vnaprejšnje predvidevanje, da bo otrokom literarno delo zanimivo.  

V zadnjem času je otrokom svoje skupine, starim 5−6 let, predstavila literarna dela: S. 

Makarovič: Pod medvedovim dežnikom, Veveriček posebne sorte in Pekarno Mišmaš, E. 

Peroci: Moj dežnik je lahko balon in Muca Copatarica; slovenske ljudske Mojca Pokrajculja 

in pravljice iz zbirke Babica pripoveduje; J. Donaldson: Bi se gnetli na tej metli?, Zverjasec in 

Zverjašček. Pri prvem stiku otrok z literarnim mladinskim besedilom uporablja metodo branja 

odrasle osebe, metodo razgovora in metodo razlage. Motivacije, ki jih pogosto uporablja, so 

govor, aplikati, uganke, glasba, mimika, gib. Kasneje sledi pogovor o vsebini, pogovor o 

otrokovih preteklih izkušnjah. Recepcijska sposobnost je po mnenju J. Grabnar odvisna od 

trenutnega razpoloženja in motivacije otrok. Nekateri otroci imajo recepcijsko sposobnost že 

bolje razvito, to pomeni, da otroci isto literaturo doživljajo različno, vse to pa lahko vzgojitelj 

razvija s pogostim branjem v različnih obdobjih, v različnih »vzdušjih« in z različnimi 

literarnimi deli. Vse to vzgojitelj »popestri« s prijetno urejenim prostorom, lutko oz. 

aplikacijo, dobro vzgojiteljevo pripravo na govor oz. branje. Zelo pomembno se ji zdi, da 
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otroke ustrezno umirimo in pripravimo na literarno doživetje. Poslužuje se različnih strategij 

predstavitve literature, najpogosteje pa metode branja v nadaljevanjih, metode branja na 

deževen dan in metode večkratnega branja istega besedila. Kot vzgojiteljica predšolskih otrok 

meni, da lahko vzgojitelj v razumevanje besedila poseže le toliko, da razloži neznane pojme, 

da otrok lahko besedilo razume. Otrokovo razumevanje literarnega besedila pa naj  ostane le 

otrokovo razumevanje in ne naše. Literarno doživetje poglablja s pogovorom o vsebini, 

glavnih osebah, kraju dogajanja, ilustracijah, povezavo s preteklimi izkušnjami in podobnimi 

literarnimi del. Uporablja dejavnosti po branju (likovne, dramske in plesne), občasno literarno 

doživetje poglablja z namenom, da si vsak otrok zgradi svojo zgodbo (nadaljevanje zgodbe, 

drugačen konec). Povratne informacije o otrokovem literarnoestetskem doživetju prepoznava 

skozi pogovor, ilustracijo, gib, ples, zapis izjav otrok.  V zadnjem času z otroki ni obravnavala 

Pavčkovih del. 

 

Intervju s Tino Lampreht 

T. Lampreht je v vzgoji in izobraževanju zaposlena pet let. Izkušnje si je pridobivala z otroki, 

starimi 5−6 let, oz. v zadnji starostni skupini organizirane predšolske vzgoje. 

 

Literarna besedila izbira glede na temo, interes otrok in iskanje odgovorov na aktualna 

vprašanja (rasa, spol, bolezni …). V zadnjem času je otrokom predstavila literarna dela A. 

Štefan: Bobek in barčica in Marmelada, S. Makarovič: Kokoška Emilija, S. Tiourina: Ah, ti 

zobki, C. Pitcher: Lisjaček noče spati, M. Camparrella: Mišek Tip je sebičen, K. Tym: Reci 

prosim!, M. Podgoršek: Tačka in čuden dan, V. T. Arhar: Januarja.  Pomembno se ji zdi 

privzgojiti otrokom spoštovanje do knjig.  

Ob prvem stiku s knjigo predstavi naslov, avtorja, kaj je besedilo, kaj ilustracija. Motivacije 

so različne. Lahko uganka, uvodna pesmica, knjiga, plakat, instrument, škatla s skritimi 

predmeti, ki jih najdemo v zgodbi, lutka (izhajanje iz otrok). Pomembno se ji zdi, da vzgojitelj 

doživeto interpretira − temu prilagaja tudi barvo glasu, mimiko, kretnje. Doživeto 

interpretiranje besedila vzgojitelja učinkovito deluje na vsako razpoloženje otrok. Z vodeno 

vizualizacijo senzibilizira otroke. Literarno doživetje poglablja z izmišljanjem svojega konca 

zgodbe, izmišljanjem zgodbe ob ilustracijah, sestavljanjem rim, večkratnim branjem, risanjem 

doživetij. Pogosto uporabi tudi pravljični kviz, razvrščanje ilustracij, sestavljanje ilustracij v 

strip, dramske uprizoritve z lutkami. 

Vzgojitelj po mnenju T. Lampreht lahko poseže v otrokovo razumevanje besedila le toliko, da 

otrok grobo obnovi besedilo. Poseganje je odvisno od situacije in poznavanja otroka. Če je 

otrok dovolj zrel, da bi besedilo razumel, razumevanje spodbuja z različnimi metodami.  

T. Lampreht tekočem šolskem letu ni predstavila nobenega dela pesnika Toneta Pavčka. 

 

Povzetek: 

Vzgojiteljice so se strinjale, da je pri izbiri literature potrebno izhajati iz otrok. Literaturo 

izbirajo glede na izbrano tematiko, o kateri se pogovarjajo, aktualne, npr. športne dogodke, 

naravne nesreče, dogodke v družini. V vrtcu je stik z otroki, tudi skozi vsakodnevno rutino, 

pogostejši. Otroci pogosto pritečejo v vrtec s knjigo, ki so si jo prejšnji dan izposodili v 

knjižnici, in poprosijo vzgojiteljico, naj jim jo prebere. 

Vzgojiteljice pripovedujejo o različnih načinih podajanja literarnih del.  

Interpretacija literarnega besedila pri vseh poteka po znanem vrstnem redu: začetna 

motivacija, vzgojiteljevo branje ali pripovedovanje, premor po branju, ustna obnova otrok − 

tukaj vzgojitelj pomaga s podvprašanji, obnova ob ilustracijah. Načini, s katerimi razvijajo 

polnejše doživljanje, pa so različne glede na literarno delo, glede na interes otrok, glede na 

utrip oz. karakter skupine. Ena izmed vzgojiteljic je tudi poudarila pomen poznavanja 

razvojnih korakov in ob tem osnovnih značilnosti komunikacije otrok v posameznem 
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razvojnem obdobju. Zaveda se namreč dejstva, da čim mlajši je otrok, tem večji je pomen 

govorice telesa za njegovo učenje in doživljanje. 

Vse so poudarile, da vsakodnevno branje in pripovedovanje otrokom od rojstva do šole ni 

pomembno le za razvijanje govora in literarnoestetskega čuta, temveč je preventivna 

dejavnost širšega družbenega pomena, ki prav tako odloča o prihodnosti in pogledu družbe. 

Pomen branja in naložbe v knjigo v zgodnjem otroštvu je po mnenju vseh treh intervjuvank 

neprimerljivo manjši od tiste, ki bi jo morali v dobi odraščanja vlagati v razvoj mladostnikov, 

ko ti zabredejo v različne težave, katerih razloge lahko najdemo tudi v otroštvu, kjer niso 

imeli možnosti, da bi se naučili osnovnih komunikacijskih veščin.  

Vse tri vzgojiteljice pogrešajo več izobraževanj, ki so se v času varčevalnih ukrepov v državi 

skrčili na minimum. Z mojimi vprašanji so se namreč ponovno spomnile sistematičnega 

načrtovanja pri predstavitvi literature. Priznale so, kako prav bi jim prišlo dodatno 

izobraževanje oz. osvežitev znanja. 

 

15.2 Sklop intervjujev s profesoricami razrednega pouka, ki poučujejo v prvem 

razredu devetletne osnovne šole 

 

Intervju sem izvedla s tremi profesoricami razrednega pouka, ki poučujejo v prvem razredu 

devetletne osnovne šole.  

 

Vprašanja, ki sem jih zastavljala: 

 Kakšna se vam zdi recepcijska zmožnost otrok, ki vstopajo v prvi razred devetletne 

osnovne šole? 

 Katere so najpogostejše težave pri razumevanju predstavljenega literarnega besedila? 

 Od česa je po vašem mnenju odvisno večje oz. močnejše zaznavanje oz. razumevanje 

besedilnih signalov?  

 S katerimi metodami otrokom v prvem razredu najpogosteje predstavljate literarno 

besedilo? 

 Do katere meje naj odrasli poseže v otrokovo razumevanje besedila? 

 Ali je po vaše literarnoestetsko doživetje odvisno od učiteljeve učne priprave? 

 Kaj vse vpliva na močnejše literarnoestetsko doživljanje? 

 S katerimi strategijami to spodbujate? 

 Vam je všeč najnovejša izdaja Pavčkovega Jurija Murija z ilustracijami D. Stepančiča? 

Zakaj ja oziroma ne? 

 

Intervju z M. Košir 

Mateja Košir (prof. razrednega pouka) poučuje na OŠ Trzin. Ima štiri leta delovnih izkušenj 

pri delu s prvošolci. 

 

M. Košir o recepcijski zmožnosti učencev, ki vstopajo v prvi razred devetletne osnovne šole, 

razmišlja, da je le-ta različna od otroka do otroka, v povprečju pa ocenjuje, da vstopajo v 1. 

razred z dobro razvito recepcijsko zmožnostjo. Literaturo učencem največkrat predstavlja s 

pomočjo metode dela z besedilom, metodo pogovora in metodo didaktične igre, največje 

težave pri razumevanju predstavljenega literarnega besedila pa opaža pri zmožnosti 

medsebojnega poslušanja. Po prebranem besedilu mora učitelj dobro premisliti, katera 

vprašanja bo zastavil, da bodo učinkovita. 

Večje oz. manjše zaznavanje oz. razumevanje besedilnih signalov je odvisno od učinkovite 
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motivacije, od zmožnosti predstavljanja besedilnih slik, od čustev, s katerimi učitelj in učenec 

vstopata v branje, od zmožnosti poslušanja učitelja in sošolcev. Vse to spodbuja s strategijami, 

kot so konkretizacija besedila, razumevanje teme, uporaba čutil in telesa med branjem, 

identifikacija s književno osebo. Po mnenju M. Košir lahko učitelj poseže v otrokovo 

razumevanje besedila s tem, ko spodbuja razumevanje besedila. To spodbuja s smiselnimi 

vprašanji, pri tem pa diferencira po lastni presoji. Učitelju je v pomoč pri kvalitetnem delu 

dobro zasnovana učna priprava. Kakovostno estetsko-literarno doživetje je zelo odvisno od 

učiteljeve priprave, ki vsebuje doživeto branje, smiselna vprašanja in prijetno vzdušje, ki ga 

učitelj ustvari med branjem z izvirnim interpretativnim branjem, z uporabo prozodičnih 

sredstev. Pri svojem delu opaža, da je pomembno, če se v danem besedilu otroci lahko 

poistovetijo s katero izmed književnih oseb. Učenci svoja doživljanja oz. razumevanja 

mladinskega literarnega besedila izražajo s pomočjo likovnega poustvarjanja, dramske igre, 

metode pogovora.  

Na koncu sem Matejo Košir vprašala o ilustracijah D. Stepančiča v Pavčkovem delu Juri Muri 

v Afriki. Ilustracije so ji zelo všeč predvsem zato, ker niso klasične. 

 

Intervju z Matejo Rednak Gradišek 

M. Rednak Gradišek (prof. razrednega pouka) poučuje na OŠ Miran Jarc in ima dvaindvajset 

let delovnih izkušenj. 

 

M. Rednak Gradišek opaža, da so recepcijske zmožnosti otrok zelo različne. Pri nekaterih so 

zelo razvite, pri drugih pa zanemarjene, tudi povsem zanemarjene. Zmožnosti razvijajo z 

branjem, poslušanjem, govorjenjem, tudi s pisanjem o različnih besedilih. Pri nekaterih starših 

za naštete dejavnosti ni časa in počakajo, da se otroci tega naučijo v vrtcu ali šoli ali pač ne. 

Najpogosteje besedilo otroku v prvem razredu prebere učitelj. Pogosto izberejo tudi metodo 

poslušanja. Enako pomembno kot glasno branje ali poslušanje se profesorici zdi izražanje 

vtisov po branju ter izražanje mnenj o poslušanem/prebranem. Ena od pogostih dilem, ki se 

zastavljajo ob izbiri besedil, je, ali bo besedilo primerno za otroke. Prevečkrat jim verjetno 

ponudimo prelahka besedila. Verjetno pa občasno izberemo tudi prezahtevno besedilo. 

M. Rednak Gradišek je prepričana, da je manj narobe izbrati zahtevnejše kot premalo 

zahtevno besedilo. Zahtevnejše besedilo bodo otroci z mentorjevo pomočjo razumeli, še 

posebej, če se bodo o zahtevnejših mestih v besedilih, ki so jih otroci poslušali (ali kasneje 

samostojno prebrali), v skupini z pogovorili.  

Razumevanje in vživljanje v literarno besedilo je po mnenju profesorice odvisno od branja, 

poslušanja, govorjenja v predšolskem obdobju. 

Če imajo otroci z razumevanjem besedil težave, staršem predlaga, da otroku pomagajo na 

mnogo načinov. Poišče lahko besedo na ulici, v knjigi, časopisu, prebere zanimiv naslov v 

reviji, ki jo vidi na prodajnih policah, poišče številko v telefonskem imeniku, prebere lahko, 

katere sestavine potrebujemo za pecivo, ki ga želimo speči. Napišimo mu razglednico, pismo. 

Z otrokom je potrebno obiskovati knjižnico in ga usmerjati k policam, kjer so zanj primerne 

knjige, polne slik in velikih črk. Staršem predlaga in jih opozarja, da je potrebno otrokom 

veliko, veliko brati. 

M. Rednak Gradišek še dodaja, da je razumevanje besedila ena izmed temeljnih vsebin pouka 

v osnovni šoli. Znati brati še ne pomeni nujno prebrano tudi razumeti. Za razumevanje 

prebranega potrebujemo veliko več kot dekodiranje oziroma prepoznavanje črk. Pomembno 

je, da bo otrok za črpanje potrebnih informacij iz besedila porabil čim manj energije in časa. 
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Razumevanje preverjamo z vprašanji, spodbudimo otroke, da razložijo pomen besed, 

dogodkov. Izmislijo si lahko nadaljevanje, opisujejo osebe, zamenjujejo osebe. 

Intervju z Uršo Batis Savnik 

U. Batis Savnik poučuje najmlajše učence že sedemnajsto leto. Svoje pedagoško delo opravlja 

na OŠ Hinka Smrekarja. 

O recepcijski zmožnosti otrok, ki vstopajo v prvi razred devetletne osnovne šole, težko govori 

na splošno. Po mnenju U. Batis Savnik je vsaka skupina (razred) drugačna in se celo način 

podajanja snovi iz leta v leto spreminja.  

Literaturo otrokom oz. učencem v prvem razredu najpogosteje predstavlja z metodo večkratne 

ponovitve prebranega besedila, razlage nerazumljivih besed in pogovora po prebranem 

besedilu. Najpogostejše težave, ki jih zaznava pri razumevanju predstavljenega besedila, pa so 

po njenem mnenju nerazumevanje slišanega – pomanjkljiv besedni zaklad ali nerazumevanje 

besednih zvez. Zaznavanje in razumevanje besedilnih signalov je po mnenju profesorice 

odvisno od interesa otroka, od večjega besednega zaklada, od socialne zrelosti otroka. Z 

dobro pripravo, kar pomeni dobrim uvodnim delom oz. motivacijo, dobro predpripravo na 

literarno besedilo, pa lahko zainteresiranost otroka znatno povečamo. Z metodo razlage, 

pogovora, likovnega ali pisnega izražanja po mnenju U. Batis Savnik učenci najlažje doživijo 

recepcijsko zavedanje in spoznanja. O ilustracijah v literarnih besedilih profesorica razmišlja, 

da osebno mnenje ni stvar profesionalne odločitve. Vsak ilustrator ima svoj način izražanja in 

to je potrebno predstaviti otrokom. Ta pestrost doda širino otrokom, ki jih poučuje.  

 

Povzetek: 

Vse tri profesorice so poudarile pomembnost kvalitetne predšolske jezikovne oziroma 

književne vzgoje. Otrokovo vživljanje in razumevanje vsebine besedila je večje in boljše, če 

ima otrok privzgojeno, morda pa celo prirojeno ljubezen do knjige. 

Profesorice so si bile enotne, da je recepcijska sposobnost otrok ob vstopu v prvi razred 

osnovne šole dobra. Težko je določiti oceno, saj naj bi se tudi generacijsko kazale razlike. 

Večje oz. manjše zaznavanje besedilnih signalov je odvisno od bralnega razumevanja otrok 

oziroma koliko literarnih besedil je otrok že poslušal. Največje težave naj bi imeli učenci z 

besedami, ki jih še ne poznajo (novi izrazi ali starejše besede, ki niso več v vsakodnevni rabi). 

Če se določeno neznano besedišče v literarnem besedilu pogosto pojavlja in bi zmanjšalo 

razumevanje, besede razloži pred samim branjem literarnega dela. Ena izmed profesoric je 

poudarila pomen poslušanja med seboj. Ker poslušanje nosi v sebi tudi socialni moment, saj 

nekoga lahko slišimo ali pa tudi ne, je to zmožnost potrebno razvijati tudi zaradi drugih, 

družbeno pomembnih elementov. Opaža namreč, da so učenci iz leta v leto slabši medsebojni 

poslušalci.  

Ilustracije Damijana Stepančiča se jim zdijo zanimive, ker so drugačne.  
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15.3 Sklop priprav  

 

 

1. Učna enota: 

 

 Tone Pavček: Juri Muri v Afriki 

 

Tip učne ure: Obravnavanje nove snovi 

Metoda branja v nadaljevanjih 

Tematska analiza odlomka 

Juri Muri, »tisti, ki je s hruške pal«, se odloči, da zapusti svoj dom in se poda proti celini, kjer 

»vode in brisač ne poznajo«. Do morja mu pomaga »kura«, čez morje pa ga prenese galeb. 

Prvi, ki ga na afriški celini pozdravi, je noj, ki ga z besedami »Afriko ti jaz razkažem, vso po 

dolgem in počez, naj sem opica, če lažem, tu vse polno je čudes«, opogumi pri prvi afriški 

izkušnji.  

Cilji: 

 

 otroci pripovedujejo o svojih izkušnjah, ko naredijo nekaj, česar ne bi smeli, 

 otroci razvijajo zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo, poistovetenja z 

njo,  

 otroci s pomočjo motivacije, ki jo vodi vzgojitelj, v mislih oblikujejo domi-

šljijskočutno predstavo dogajalnega prostora, tako da povežejo besedilo s pros-

tori, ki jih poznajo iz svojega življenja in drugih umetnostnih del,  

 ob poslušanju sodobne pravljice si v domišljiji naslikajo podobo dogajalnega 

prostora, 

 otroci se z zamišljanjem svojega domišljijskega sveta usposabljajo za doživl-

janje in razumevanje besedne umetnosti,  

 otroci doživljajo interpretativno prebrano besedilo, 

 doživljajo besedilo in njegovo zvočno priredbo, 

 otroci so domišljijsko likovno ustvarjalni, 

 otroke pripravimo, jih senzibiliziramo za branje fantastične pripovedi v verzih 

T. Pavčka Juri Muri v Afriki, 

 otroci domišljijskočutno predstavijo deželo po svojih željah. 

 

Učne metode: metoda ponotranjenega razmišljanja, metoda poslušanja, metoda razvijanja 

zmožnosti oblikovanja domišljijskočutne predstave. 

 

Pripomočki: zvočni posnetek  zgodbe o Jurij Muriju, barvice, papir, CD-predvajalnik. 
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Uvod z motivacijo 

Glede na zastavljene cilje in žanr obravnavanega besedila si izberem izkušenjsko situacijsko 

motivacijo, nato pa še domišljijsko zgodbeno-predstavno motivacijo. Po M. Kordigel Aberšek 

(2008) je izkušenjska situacijska motivacija usmerjena v prvi vrsti v iskanje vrat za 

identifikacijo z določeno književno osebo. 

Otroke povprašam, kaj storijo, če se bojijo nejevolje staršev, ko so naredili nekaj, česar ne bi 

smeli, in kaj takrat občutijo. Otroci ob svojih zgodbah pripovedujejo, kako so se počutili ob 

tem. 

Po M. Kordigel Aberšek (2008) se zgodbeno-predstavne motivacije delijo na fantastične in 

pravljične (motivacije). »V literarnem delu Juri Muri v Afriki gre za dvodimenzionalno 

dogajanje in Juri Muri iz svojega realnega sveta „odleti” v fantastičen svet. Za fantastično 

pripoved pa je značilno, da je sicer trdno zasidrana v realnem svetu, a da njen glavni junak, po 

navadi otrok, na nek način odplava v svet domišljije, kjer se uresničijo vsa njegova 

hrepenenja in razrešijo vsi njegovi problemi« (Prav tam: 151.) V svet, kjer je vse tako, kot si 

želi.  

Otroke povabim, da  preko domišljijske igre vstopajo v literarni svet in si zamislijo svet po 

svojih željah. Kakšna bi bila dežela, kjer bi želeli pristati? Koga bi srečali? Kaj bi tam počeli? 

Kakšna pravila bi vladala v njihovem svetu? 

Otrokom povem, da gremo na potovanje in da nas bo pot vodila daleč, daleč. Pojasnimo še, 

da na potovanje ne gremo vsi skupaj, ampak vsak na svoj konec. Med plovbo vodimo 

domišljijo. Z otroki se ozremo po morju in si ogledamo galebe, delfine, opazimo kita, pazimo, 

da ne pademo v vodo, ker smo opazili grozečo plavut morskega psa, ozremo se v nebo in 

ugibamo, ali bo nevihta ali bo vreme „držalo”. 

Otroke še vedno vodim v smeri lastne domišljije. Predstavljamo si, da smo pristali na otoku. 

Otrokom povem, da gre najverjetneje za čudežno deželo in v tej deželi je vse mogoče. V tej 

deželi velja zakon, da morajo biti vsi srečni.  

Na glas rečem: naše dežele so srečne dežele, kjer starši ne hodijo v službo, kjer se za kosilo je 

najboljšo hrano, kjer si lahko pokonci, kolikor hočeš dolgo.  

Otroci narišejo, kako je v njihovi srečni deželi. Otrokom ponudim papir in barvice in jih 

prepustim lastni domišljiji. 

Napoved poslušanja/gledanja mladinskega literarnega besedila in spontana recepcija   

»Otroci so kot hiše, ki z odprtimi okni in vrati čakajo, kdo bo prišel/kaj bo prišlo. To je stanje, 

ki ga velja v kar največji meri izkoristiti za njihovo srečanje z literarnim svetom, na katerega 

smo jih tako skrbno pripravljali. Toda preden začnemo pripovedovati in nato brati, preden 

zavrtimo radijsko igro ali posnetek, moramo napovedati literarnoestetsko doživetje« 

(Kordigel  Aberšek, 2008: 177). 

Lokaliziram besedilo. Najavim avtorja in naslov literarnega dela. (Mladinsko literarno delo 

je napisal pesnik Tone Pavček. V otroštvu se je moral ob jutrih umivati v mrzli vodi bližnjega 

potoka. Si predstavljate, kaj je to pomenilo? Pogosto ga je zeblo. Morda si je zato predstavljal 

svojo domišljijsko deželo nekje tam … na toplem. Ilustrator Damijan Stepančič pa je zgodbo 

ilustriral.)  
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M. Kordigel  Aberšek (2008) priporoča, da bi se pri pouku mladinske književnosti otrok prvič 

seznanil z mladinskim literarnim besedilom preko učiteljevega pripovedovanja oz. recitala.  

»Zakaj tako? Ker ima pripovedovanje vrsto prednosti pred branjem. Pripovedovalčev stik z 

otrokovimi očmi je nenadomestljiv. In če je vmes knjiga, predstavlja oviro, ki stoji na poti 

neverbalni komunikaciji. Živo pripovedovanje je sugestivnejše, saj je navdušenje nad lepoto 

nalezljivo in bo, če bomo pripovedovali, kot iskra preskočilo od vzgojitelja/učitelja na otroka 

in se potem vrnilo« (Prav tam: 185.) 

Otroke povabim k poslušanju pripovedi o dečku Juriju Muriju, ki si je prav tako kot oni želel v 

deželo, kjer bi bilo vse lepo. Kako, zakaj in kam je potoval Juri, pa povem, da izvemo v 

predstavljenem delu.  

Otroci bodo v tej fazi razvijali sposobnost ustvarjanja domišljijskočutnih predstav književnih 

oseb in poskušali razumeti, zakaj književna oseba kaj stori, katere so bile njene želje, kakšen 

svet si je književna oseba želela. 

Otrokom recitiram del zgodbe o Juriju Muriju v Afriki. Ta del zgodbe se navezuje na izbrano 

motivacijo.  

Čustveno-spoznavni odmor 

M. Kordigel Aberšek pravi (2008), da gre za trenutek tišine, v katerem otroci urejajo prve, 

neposredne vtise o umetnostnem besedilu. Če je bila motivacija dobra, če je bila napoved 

vzgojno-izobraževalnega cilja dovolj uspešna in če je bilo recitiranje kakovostno, potem mora 

ob koncu recepcije nastati trenutek tišine. 

 

Interpretacija mladinskega literarnega besedila 

»Otroci imajo lahko težave z ubeseditvijo svojih čustev. Z izražanjem misli o recepciji imajo 

lahko težave tudi odrasli, kaj šele otroci. Na vprašanje „Ali vam je bila pesem/zgodba všeč?”, 

pogosto lahko dobimo zelo enoznačen odgovor: „ Ja/ne”. Če odrasli začne spraševati: „Zakaj 

pa ja oziroma ne?” lahko situacija postane zelo neprijetna. Tako bo v naslednjem podobnem 

primeru otrok raje povedal to, kar se mu bo zdelo, da si želi slišati učitelj oz. vzgojitelj.« 

(Kordigel  Aberšek, 2008: 188) 

»Posledice takega ravnanja so neizbežne. Ko odraščajo in so v šoli podvrženi tovrstnemu 

institucionaliziranemu pouku književnosti, postanejo otroci vse manj zgovorni o sebi in o 

svojih literarnih doživetjih in vse bolj spretni v družbeno sprejeti umetnosti laganja, 

pretvarjanja in skrivanja svojih občutkov in mnenj« (Grosman, 2004:110 v Kordigel Aberšek, 

2008: 188). 

V tem primeru je zato ustreznejša tista izjava, ki jo lahko povežemo z motivacijo pred 

branjem besedila. 

 

V takšno domišljijsko deželo je torej odpotoval Juri Muri.  

Na tem mestu povprašam otroke o deželi, kamor je prispel Juri Muri. Kot smo v 

motivacijskem delu vsi potovali v svojo domišljijsko deželo, na tem mestu otroke s podobnimi 

vprašanji povprašam o deželi, kamor je prispel Juri Muri. 
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Metode, s katerimi učitelj pomaga otrokom do polnejšega doživljanja mladinskega 

literarnega besedila 

 

»Ta faza je namenjena usmerjanju pozornosti na posamezne prezrte značilnosti besedilnega 

temelja in sistematičnemu razvijanju otrokove recepcijske zmožnosti. 

M. Kordigel- Aberšek pravi, da možne težave, ki vplivajo na recepcijo izbranega literarnega 

dela, izvirajo iz različnih vzrokov. Ti so lahko povezani s starostjo, ko otrok na eni strani 

komajda obvladuje količino besedilnih podatkov; lahko se recepcijska zmožnost preneha, če 

literarno dogajanje ni v skladu s pričakovanji otrok, ga ne zadovoljuje« (prav tam: 199).  

 

Da bo razumevanje besedila boljše in doživljanje globlje, lahko vzgojitelj/učitelj opozori na 

pomen nekaterih besed in njihovih povezav z vprašanji o njihovem pomenu in vplivu na 

pomen drugih besed. 

 

Poglabljanje doživetja 

 

Predvajam  del radijske igre Toneta Pavčka Juri Muri v Afriki. Otrokom predvajam 

obravnavani del zgodbe. 

 

 

 

 

 

Analiza in interpretacija: 

 

Učno uro sem začela po načrtovani pripravi. Otroci so mi z zanimanjem sledili in razumeli 

moja vprašanja. 

 

Na vprašanje, kako se počutite, ko naredite nekaj, za kar veste, da starši ne dovolijo, in kdaj 

so starši jezni oz. nejevoljni, so otroci odgovarjali: 

 

 

Ko si predolgo vodo točim in je lahko v kopalnici poplava. 

Če milo zmešam z zobno pasto. 

Če brez vprašanja jem bombone. 

Če skačem po kavču. 

Po mizi ne smemo hoditi. 

Če si želiš ljubljenčka in si ga sam kupiš. Mami in oči pa ne dovolita. 
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Slika 1−5: Domišljijske dežele 

 

 

 

Otroke sem vodila v smeri njihove lastne domišljije in jih nato prosila, da narišejo svojo 

deželo. Moja pripoved jih je vodila po morju na otok. Otroci so se z veseljem lotili dela. 

Nastale so različne otoške dežele, kjer so vladala različna pravila. 

 

  

Z začetno motivacijo sem otroke senzibilizirala za branje fantastične pripovedi v verzih. 

Otroci so pripovedovali o svojih izkušnjah, ko naredijo, česar ne bi smeli, in se na ta način 

identificirali z literarnim junakom. Z domišljijskim potovanjem so vstopali v 

domišljijskočutno predstavo dogajalnega prostora.  Likovno so bili pri tem izredno 

ustvarjalni. Nastajale so različne dežele, ki so predstavljale njihove želje.  

Po likovnem ustvarjanju sem predstavila pesnika Toneta Pavčka in njegovo izkušnjo umivanja 

v mrzli vodi v zgodnjih letih svojega življenja. Nato sem doživeto recitirala del zgodbe o Juri 

Muriju.  

 

Sledil je čustveno-spoznavni odmor in obnavljanje  zgodbe s podvprašanji. Otroci so razumeli 

podano besedilo. 

 

Najzanimivejši del pa je prišel na koncu. Otroci so zvočni posnetek o Juriju Muriju takoj 

vzljubili, tako da sem ga predvajala dvakrat, do mesta v zgodbi, ki smo jo obravnavali. Velika 

želja po nadaljevanju poslušanja je bila namreč že skoraj motivacija za naslednji dan in novo 

obravnavo. 

 

Cilji v smeri domišljijskega zamišljanja so bili doseženi. Otroci te starosti so zmožni močne 

domišljijske predstavljivosti. Obenem pa  že tudi razumejo oziroma poznajo pravila, ki veljajo 

v svetu.  

V vrtcu smo vzgojiteljice Pavčkovega Jurija Murija že pogosto obravnavale, toda še nikoli 

skozi domišljijska potovanja naših malih poslušalcev. Pri marsikaterem otroku pride tako do 
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izraza njegova želja ali celo strah. S sodelavkami smo se strinjale, da gre za odlično 

motivacijsko iztočnico, ki motivira prav vse otroke. 

 

 

 

2. Učna enota:  

 

Tone Pavček: Juri Muri v Afriki 

 

Tip ure: Obravnavanje nove snovi  

Metoda branja v nadaljevanjih 

Tematska analiza odlomka  

Odlomek pripoveduje o Jurijevem bivanju v Afriki. Skozi pripoved izvemo, s katerimi 

živalmi se je Juri spoznal in kaj vse zanimivega se mu je z novimi prijatelji dogajalo. Juri je s 

svojo afriško izkušnjo tako zadovoljen, da se na koncu celo odloči sporočiti, »da bo v Afriki 

ostal«. 

Cilji:   

 otroci opazujejo in opišejo Jurija, povedo, kako je ravnal in zakaj oz. čemu, 

 otroci razvijajo zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo, poistovetenja z njo, 

 otroci predstavijo samostojen opis poljubne literarne osebe, 

 otroci poslušajo zvočni zapis in ustvarjajo bogatejše domišljijske podobe, 

 doživljajo besedilo in njegovo zvočno priredbo, 

 otroci razvijajo sposobnost razumevanja motivacije za ravnanje književnih oseb. 

 

Učne metode: metoda fokusiranja, metoda razvijanja zmožnosti oblikovanja 

domišljiskočutne predstave, metoda razumevanja in vrednotenja emocij. 

Pripomočki: knjiga Tone Pavček: Juri Muri v Afriki, CD-predvajalnik,radijska igra 

Toneta Pavčka Juri Muri v Afriki. 

 

 

Uvod z motivacijo 

Za uvodno motivacijo si izberem domišljijsko potovanje, ki je v skladu s tematiko 

obravnavanega odlomka. Otroci pripovedujejo o svojih domišljijskih potovanjih. 

Otroke povabim, da predstavijo svoj opis dežele, kamor bi odpotovali. Z ilustracijo so se na to 

tematiko otroci izrazili v prvi učni enoti.   

 

Napoved poslušanja/gledanja mladinskega literarnega besedila in spontana recepcija 

Otroci pripovedujejo, vzgojiteljica pa na njihovo pripoved lahko naveže najavo besedila. 

Predstavili ste kar nekaj zanimivih potovanj. Tudi Juri je prišel v zelo zanimivo deželo. To 

deželo je skozi ilustracijo predstavil ilustrator Damijan Stepančič.  
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M. Kordigel Aberšek (2008) priporoča, da otrokom ob predstavitvi literarnega besedila 

prozno besedilo pripovedujemo, pesem recitiramo, dramsko besedilo pa zaigramo z lutkami 

ali tekst spremenimo v vezano besedilo. Branje, ki je doživeto, je vir estetskega ugodja za 

poslušalca. Ob tem pa nas ne sme zapeljati k preveč okleščenemu pripovedovanju. Literarno 

besedilo mora delovati kot celota in čim bolj podobno kot izvirnik. 

Povzamem potovanje Jurija v njegovo deželo. Ob povzemanju zgodbe predstavim tudi 

ilustracije Damijana Stepančiča.  

Nadaljujem z recitiranjem pesemsko fantastične pripovedi Juri Muri v Afriki. Interpretativni 

recital predstavljam do mesta v besedilu, ko Juri pride v krokodilji paradiž. 

 

Čustveno-spoznavni odmor 

Vzgojiteljica tu lahko nagovori otroke, naj predstavijo svoje vtise, ki so jih doživeli ob 

poslušanju recitala in opazovanju ilustracij. 

 

Izjava po čustvenem odmoru 

»Po čustvenem odmoru je smotrno namesto vprašanj vpeljati izjavo,– ko učitelj; 

- ali izvzame iz lirskega besedila enega izmed verzov (po navadi zadnjega ali zadnja dva) in 

tako podčrta enega izmed (po njegovem bistvenih) segmentov pesmi ali 

- z izjavo poveže literarno besedilo z motivacijo in jo s tem dokončno osmisli tako, da z eno 

povedjo izpostavi v besedilu tisti pojem, tisti problem, ki smo ga pridobili v fazi motivacije«  

(Prav tam: 188.) 

 

Interpretacija mladinskega literarnega besedila 

»Raven interpretacije predstavlja najbolj abstraktno raven branja in zato tudi raven, na kateri 

je besedilo neprestano odprto vedno novim interpretacijam. Čeprav interpretacija izhaja iz 

sestavljanja in razumevanja posameznih delov besedila, je v veliki meri odvisna od 

bralčevega osebnega videnja pomena in izbora zanjo najpomembnejših tem. Če hoče učitelj 

učencem vzgojiti tudi sposobnost lastne interpretacije, ne sme takoj ponuditi gotove 

interpretacije oziroma običajno več že sprejetih kritiških interpretacij, marveč mora poskušati 

prikazati ves proces gradnje interpretacije ali celo pokaže možnost več alternativnih 

interpretacij. Učitelj lahko pokaže, da so razne interpretacije med seboj skladne in se 

dopolnjujejo, lahko pa se tudi izključujejo« (Prav tam: 202.) 

 

Otroke povprašam o knjižnih junakih v izbranem delu. Katere živali so prijateljevale z 

Jurijem? Kakšna je dežela, kamor je prispel Juri? Kakšna pravila vladajo v tej deželi? 

 

Metode, s katerimi učitelj pomaga otrokom do polnejšega doživljanja mladinskega 

literarnega besedila 

 

»Metoda preverjanja prvega zaznavanja in razumevanja ključnih besedilnih signalov je 

pogosto prva v fazi šolske interpretacije, ko učitelj preveri, ali so učenci zaznali in (vsaj v 

obrisih) razumeli ključne besedilne podatke. Po navadi v tej fazi interpretacije postavljamo 

vprašanja, povezana z elementi notranje zgradbe književnega besedila: s književnimi 

osebami, dogajalnim krajem, dogajalnim časom, književnim dogajanjem in (včasih) 
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motivacijo. Preverimo torej, ali so otroci zaznali potrebne besedilne podatke, da razumejo: kje 

se pripoved dogaja, o katerih osebah pripoveduje, kako se pripoved začne, kaj književne 

osebe počnejo potem (in potem ...), kdaj se vse to dogaja, kaj nam besedilo pove o 

dogajalnem kraju, včasih pa preverimo tudi, ali učenci razumejo, zakaj se vse to dogaja«  

(Kordigel Aberšek,2008: 215). 

 

Otroci ustvarjajo v treh skupinah. Prva skupina otrok dobi delovne liste, na katerih so 

narisane različne živali. Otroci obkrožijo in pobarvajo tiste, ki nastopajo v izbranem 

delu. Druga skupina otrok ustvarja individualno. Vsak otrok si izbere žival iz literarnega 

dela o Juriju Muriju, jo nariše, opiše in poimenuje. Tretja skupina otrok odgovarja na 

vprašanja glede vsebine in notranje zgradbe književnega besedila. 

 

Poglabljanje doživetja 

 

»Prva in najverjetneje najpomembnejša aktivnost, ki utrjuje, poglablja in dograjuje 

literarno doživetje, je brez dvoma ponovno branje besedila« (Saksida, 1994 v Kordigel 

Aberšek, 2008: 371). 

 

Otrokom ponudim v poslušanje izbran avdio posnetek Juri Muri v Afriki. Predvajanje 

zaključim na mestu, kjer Juri pride v krokodilji paradiž. 

 

 

Analiza in interpretacija: 

Otroci so v motivacijskem delu predstavljali svoje ilustracije na motiv domišljijskega 

potovanja v domišljijsko deželo. 

 

 

 

 

Slika 6−9: Otroci narišejo žival po lastnem izboru 
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Domišljijske dežele (izjave otrok): 

 

»Ves čas bi bilo poletje, kopal bi se in jedel sladoled. Pa mami bi bila z mano.« 

»Na mojem otoku bi bile palme. Jaz bi bila morska deklica. Skakala bi v vodo. Tako kot s 

kavča.« 

»Jaz bi rada imela delfina. Držala bi se ga. On bi pa plaval.« 

»Imela bi ribe. Z mano bi bili Tina in Ajda.« 

»V moji deželi bi bila hiša in bazen in garaža. Gledal bi televizijo, igral računalnik in mobitel. 

Ves čas. Potem bi pa malo risal. K meni bi prišle živali. Božal bi tigra, psa, mačka in zajčka. 

Hranil bi jih in božal.« 

»Jaz bi imel helikopter. Z njim bi odšel visoko do oblakov. Oblaki so mi všeč.« 

»V moji deželi bi bile trgovine z oblekami. Mami bi imela veliko denarja. Neskončno. In bi si 

kupili, kar bi želeli.« 

» Na mojem otoku pa bi živeli dinozavri. Spinozaver tudi. Vsi bi me ubogali. Jaz bi jih hranil 

in jahal. Tudi mesojede.« 

»Jaz bi odšel z Maticem in Vidom. Igrali bi se z lego kockami − »s tamalimi legicami«. Pa 

tudi družabne igre. Cel dan in celo noč. Da nam ne bi bilo treba narazen.« 

 

V interpretacijskem delu so otroci ob mojih podvprašanjih razmišljali o deželi, kamor je 

prispel Juri. Na ta način sem se seznanjala z razumevanjem podanega besedila. 

 

Otrok se po lastni izbiri odloči za žival iz zgodbe in jo nariše. Svojo odločitev lahko 

komentira. 

 

»Ker je opica.« 

»Ker je carska.« 

»Ker je lev in kača.« 

» Ker je opica in nalivala kavo.« 

»Ker je ogenj.« 

»Ker je noj. Meni je noj všeč. Vali jajca, kot dinozavri!« 

»In noj je zelo hiter.« 

 

Otroci so v fazi doživljanja mladinskega literarnega dela opazovali in opisali Jurija in 

povedali, kako je ravnal in čemu. Zaznavali so značajske lastnosti literarnih oseb. V Afriki je 

Juri našel nove prijatelje – lev mu celo daje meso, opica ga pogosti z mlečno kavo, zebra mu 

peče dobrote. Novi prijatelji so do Jurija izjemno prijazni. 

Ko poslušamo še radijsko igro Toneta Pavčka Juri Muri, pa otroci zaradi vseh zvočnih 

dodatkov zgodbo še bolj doživeto poslušajo. Doživljajo Jurijevo potovanje in ustvarjajo 

bogate domišljijske podobe.  
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3. Učna enota:  

 

Tone Pavček: Juri Muri v Afriki 
 

 

Tip ure: Obravnavanje nove snovi 

Metoda branja v nadaljevanjih 

Tematska analiza odlomka  

V prejšnjem odlomku smo izvedeli, kako lepo in brezskrbno se ima Juri v Afriki. Toda ko s 

slonom odideta na obisk k krokodilu, se začnejo težave. Najprej se težave začnejo le pri 

krokodilu, nato pa se nejevolja razširi med vse živali in »smeje se vsa Afrika«. 

Cilji:   

 otroci se seznanijo s pojmom »jeza« in pripovedujejo o svojih izkušnjah, 

 otroci opisujejo in prikažejo živali na sliki, 

 otroci govorno opisujejo dogodke, ki jih je doživel književni junak, 

 otroci se vživljajo v vlogo glavnega književnega junaka, 

 otroci izberejo, opišejo in narišejo književno osebo, 

 otroci razmišljajo o veselju in poglabljajo svojo literarnoestetsko izkušnjo, 

 otroci razvijajo domišljijske sposobnosti in sposobnosti domišljijskega dopolnjevanja 

zgodbe, 

 otroci zaznavajo in doživljajo dogajalni prostor in književne osebe, 

 doživljajo besedilo in njegovo zvočno priredbo, 

 otroci poslušajo zvočni posnetek, doživljajo besedilo in njegovo zvočno priredbo. 

 

Učne metode: metoda pojasnjevanja in razvrščanja pojmov, metoda fokusiranja, metoda 

tematskega pristopa.  

Pripomočki: knjiga Toneta Pavčka Juri Muri v Afriki, fotografije čustev. 

 

Uvod z motivacijo 

 

»Da bi se lahko bralec identificiral s književno osebo, potrebuje t. i. vrata za identifikacijo. To 

pomeni, da mu mora biti književna oseba vsaj malo podobna: bodisi po zunanjosti, bodisi 

doživlja podobne reči kot on sam, bodisi si želi enake reči, kot si jih želi bralec, ali o njih le 

razmišlja. Na sploh pa velja pravilo, da čim mlajši je bralec, tem bolj mu mora biti književna 

oseba podobna, da bi lahko to podobnost uporabil kot vrata za identifikacijo in skoznja 

smuknil v literarnost« (Kordigel in Saksida, 1999: 59).  

 

Glede na tematiko, ki jo bo izbrani odlomek predstavljal, si izberem motivacijo s 

pridobivanjem pojma.  

 

»Temeljna naloga motivacije s pridobivanjem pojma je, da pojem dealgebraiziramo. Pojmi so 

v naših možganih uskladiščeni nekako shematizirano, algebraizirano, so suhi, okleščeni vsega 
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spominskega balasta. Šele daljše miselno ukvarjanje z njimi, šele vrsta asociacijskih impulzov 

povzroči, da se vrne v prvi plan zavesti dovolj veliko število (na pol spečih) spominskih 

predstav, slik, ki potem združene in povezane oblikujejo resnični, polni (dealgebraizirani) 

pojem. Motivacija s pridobivanjem pojma je sestavljena iz treh korakov: 

1. korak: Pojem postavimo pred učence – nepristna aktualizacija. 

2. korak: Osvetlitev relevantnega otroškega konteksta. 

3. korak: Pristna aktualizacija – upovedovanje individualnega konteksta« (Kordigel 

Aberšek, 2008: 156). 

 

Otroke povprašam, kaj pomeni, če smo jezni, kakšni smo, ko smo jezni. Kaj je to jeza? Kako 

se „kaže” jeza na ljudeh? Kakšna je mamica, ko je jezna? Kdaj je očka jezen? Njihove 

odgovore zapisujem.  

Po prostoru razporedim fotografije različnih čustvenih stanj ljudi in živali. Otroke poprosim, 

da si eno izberejo in da izbrano fotografijo  opišejo.  

 

Napoved poslušanja/gledanja mladinskega literarnega besedila  

Ob ilustracijah D. Stepančiča recitiram del zgodbe o Juriju Muriju, ko pride v krokodiljev 

paradiž do mesta, ko zapusti živali in odide v puščavo. 

 

Čustveno-spoznavni odmor 

Otroke povprašam, kaj je doživel Juri in kako se je počutil ob tem. 

 

Izjava po čustvenem odmoru 

Otroke povprašam,  zakaj so ta čustva nastala. Ali Juri ve, zakaj so se živali ujezile? 

Interpretacija mladinskega literarnega besedila 

Pojasnim, da človek reagira na čustven način le, če doživi kaj takega, kar je zanj nadvse 

pomembno. Otroke povprašam o čustvih glavnega junaka. Tabelarično se pogovorimo in  

predstavimo soodvisnost: nastanek, emocija in reakcija.  

 

Otroci predstavijo čustvovanje glavnega junaka s pomočjo tabele. 

 

Vzrok za čustvo Čustvo 

 

 

Kako se kaže čustvo navzven 

 

 

»Pri razumevanju in vrednotenju čustev ne gre le za razumevanje književnih oseb in tega, 

zakaj kdo kaj stori. Čustva so (tudi v literarnem svetu) vpeta v mrežo medsebojnih odnosov in 

soodvisnosti, ki jih je treba ugledati (in razumeti) v vsej širini vzorca, ki ga tvorijo. To pa 

pomeni, da se morajo otroci naučiti razlikovati med informacijami, ki nosijo podatke o tem, 

za katero čustvo gre, tistimi, ki pripovedujejo o tem, kaj je sprožilo čustvo (čustva) književne 

osebe (književnih oseb), besedilnimi signali, ki kažejo, kako književna oseba izrazi čustvo, ki 

jo pretresa, ali to, da čustvovanja navzven sploh ne pokaže, ter nazadnje tudi tistimi, ki kažejo 

na reakcije književne osebe, ki so pogojene z nastankom opisanega čustva. Ni namreč 

verjetno, da bi otroci zmogli vse te komponente zaznati in sestaviti v vzorec kar intuitivno, in 

tudi ne, da bodo vse te informacije povezali v smiselno celoto še z podatki o tem, kaj je vzrok 

(ne povod!) za nastanek čustev in stopnjo njegove jakosti« (Prav tam: 324.) 
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Metode, s katerimi učitelj pomaga otrokom do polnejšega doživljanja mladinskega 

literarnega besedila 

 

Otroci ustvarjajo v dveh skupinah. Prva skupina razmišlja o Jurijevih strahovih. Česa je bilo 

Jurija strah? Kako se je počutil, ko so se živali jezile? Zakaj so se živali jezile na Jurija? Kaj 

je Juri naredil narobe? Kako bi lahko drugače odreagirale živali? Katera žival je Jurija 

najbolj prizadela? 

Druga skupina se igra igro »v živalskem vrtu«. Otroku pritrdimo na čelo sliko živali. Otroci se 

sprehajajo po prostoru in se gibajo kot žival,  ki jo ima  sošolec na čelu. S pomočjo sošolcev, 

ki oponašajo gibanje posameznikove, otrok ugiba, katero žival predstavlja (katere fotografijo 

ima na čelu). 

 

Poglabljanje doživetja 

 

Otroci ustvarjajo živali iz zgodbe o Juriju Muriju. Izberejo si žival. Njihovo odločitev in 

komentar zapišem. 

 

 

 

Analiza in interpretacija: 

 

 Otroci so razmišljali o jezi.  

 

»Jeza pomeni, da se zjezimo!« 

»Jezen postaneš, če te nekdo ugrizne.« 

»Jezen si, če imaš rdeč obraz.« 

»Jezen pomeni, da se prepiraš.« 

»Takrat bi nekoga najraje nabutal!« 

»Moj ata je velikokrat jezen na našega kužata!« 

»Ko ne ubogamo. « 

»Ker se nekaj narobe naredi.« 

»Ko nekaj narobe naredimo in ljudje tega ne pričakujejo.« 

 

Otroci so razmišljali, kdaj so jezni: 

»Ko nekaj narobe naredimo.« 

»Ko mi Zala nagaja!« 

»Ko mi mami nagaja.« 

»Ko mi vse kocke podrejo.« 

»Ko se moram iti cepit.« 

»Danes mi je pa Lenart nagajal in sem bila jezna!« 

»Ko mi Timi ukrade čokolado.« 
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Sliki 10,11: Otroke sem vodila v smeri opisovanja jeze s pomočjo fotografij. 

 

 

 

Otroci so se seznanjali s pojmom jeza. Po prostoru sem razporedila fotografije različnih 

čustvenih stanj ljudi. Največ je bilo na fotografijah ljudi, ki so bili jezni. Otroke sem 

povprašala o tem, kakšni smo, ko smo jezni, kdaj smo jezni. To je bila odlična iztočnica za 

pogovor o jezi. Otroke sem povprašala, kdo je bil jezen v tem delu zgodbe. Naštevali so, da 

»krokodil, slon in celo opica na koncu.«  

V metodičnem delu poglabljanja doživetja sem otrokom pripravila razpredelnico. Predstavila 

sem stolpce. V prvi stolpec smo zapisali vzrok za čustvo, v drugi stolpec čustvo in v tretji 

stolpec, kako se čustvo kaže navzven. Otroci so na ta način razvijali sposobnost razumevanja 

motivacije za ravnanje književnih oseb.  

 

Otroci so na koncu ustvarjali živali iz zgodbe. Večina si je izbrala žival glede na simpatičnost, 

čeprav tega v svojem navodilu nisem opredelila. Deklice so tako izbrale slona, opico, žirafo in 

zebro. Dečki pa kačo in noja. 

 

»Narisala sem zebro, ker imam rada črno in belo barvo.« 

»Meni je bila všeč opica. Ker je pekla na žaru.« 

»Narisala sem slona, ker so imeli na slonu koncert.« 

»Narisala sem žirafo, ker je bila tudi Juriju všeč.« 

»Narisal sem kačo, ker se je Juri ni bal.« 

»Meni so kače zelo všeč.« 

»Noj je odpeljal Jurija domov. Zato sem ga narisal.« 

»Noj je odpeljal Jurija do morja. Odnesel ga je. Potem ga je pa galeb odnesel domov.« 

»Noj je Jurija odnesel do živalskega vrta. Živalski vrt je blizu. Noj je Juriju pomagal.« 
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Slika 12−15: Ilustracije na motiv najljubše živali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Slika 16: Igra v živalskem vrtu 

 

Otroci so razmišljali tudi o veselju. Pomembno se mi je zdelo vključiti tudi veselje, ki pa je 

kraljevalo v prejšnjem odlomku. Otroci so razmišljali o dogodkih veselja in sreče. Razmišljali 

smo, kaj se je Juriju lepega dogajalo, kaj ga je razveseljevalo in ali je tudi on razveseljeval 

svoje prijatelje. 

Otrokom je potrebno ponuditi čim več dejavnosti gibanja. Igra pantomime je bila otrokom 

zelo všeč. Gibali so se po prostoru, se plazili, skakali, vtikali glavo v pesek ..., da jim je bilo 

lažje, sem pred otroke povabila po dva ali tri otroke. Tako so nastajali zanimivi sloni, žirafe, 

dolge kače ... 
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4. Učna enota: 

 

 Tone Pavček: Juri Muri v Afriki 

 

Tip ure: Obravnavanje nove snovi  

Metoda branja v nadaljevanjih 

Tematska analiza odlomka 

»Peš skoz Afrike puščavo! To bila je strašna pot!« Tako se začne recital naslednjega 

obravnavanega odlomka. Jurija spremljamo, kako žalostno hodi po vročem afriškem pesku in 

ko komaj živ pride do afriških domorodcev. Ti so se hitro odločili, da je fanta potrebno 

umivati in umiti. Na koncu se odlomek ponovno konča s prijateljem nojem, ki ga reši in 

odpelje nazaj k prijateljicam živalim. 

Cilji:    

 otroci spoznavajo značilnosti afriške celine,  

 otroci spoznavajo pojem književno okolje, 

 otroci se identificirajo s književno osebo, 

 otroci ob zaznavanju ritma doživljajo ugodje. 

 

 

Učne metode: pogovora, pripovedovanja, opisovanja, poslušanja, fokusiranja, tematskega 

pristopa, zaznavanja, razumevanja in vrednotenja emocij. 

Pripomočki: knjiga Toneta Pavčka Juri Muri v Afriki, fotografije afriške pokrajine in afriških 

prebivalcev. 

 

Uvod z motivacijo 

Kot začetno motivacijo uporabim zvočni posnetek glasbe afriških prebivalcev. Otroke  najprej 

povprašam, nato pa povem, da je predvajani avdio posnetek primer glasbe prebivalcev afriške 

celine.  

 

Napoved poslušanja mladinskega literarnega besedila in spontana recepcija 

Otrokom recitiram del zgodbe o Juriju, ko odide v puščavo. Reprezentacija ilustracij D. 

Stepančiča je vidna vsem otrokom, ker jo predvajam preko e-table.  

 

Interpretacija mladinskega literarnega besedila 

»Otroci interpretirajo mladinsko književnost s pomočjo primerjave lastne besedilne stvarnosti 

oz. pomenskosti. Ob spontani recepciji otrok sestavi svoj (otroški) besedilni pomen, kakršen 

nastane na podlagi besedilnih signalov, ki jih je zaznal. Učitelj lahko na zaznavanje večjega 

števila besedilnih pomenov pri otrocih vpliva z izbiranjem in podajanjem tistih besedilnih 

signalov, ki ustrezajo stopnji otrokovega emocionalnega, socialnega, jezikovnega in 

kognitivnega razvoja« (Kordigel  Aberšek, 2008: 204−206). 
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Za močnejše doživljanje ponovno ponudim poslušanje glasbe iz motivacijskega dela in rečem: 

»Tako je torej Juri odšel od živali, prehodil del puščave in srečal afriške prebivalce!« 

 

Metode, s katerimi učitelj/vzgojitelj pomaga otrokom do polnejšega doživljanja 

mladinskega literarnega besedila 

 

»Z metodo preverjanja zaznavanja in razumevanja ključnih besedilnih signalov in obenem 

tudi metodo fokusiranja vodim pogovor z otroki. S pomočjo metode razvijanja zmožnosti 

oblikovanja domišljijskočutne predstave ustvarimo okoliščine, ki bodo otroke spodbujale, da 

prazna mesta v besedilu dopolnijo s predstavami/podobami/podatki, ki jih poznajo iz svoje 

realne izkušnje, in ki so jih ustvarili ob branju/poslušanju/gledanju drugih umetniških del, v 

preteklih recepcijskih izkušnjah, in tako ustvarijo kar najbogatejše domišljijskočutne 

predstave literarnega besedila« (Prav tam: 264.) 

 

Kaj vse se je Juriju dogajalo med tem, ko je hodil skozi puščavo? Kako se je počutil? Kaj 

je počel med hojo? Kam je zavil med goščo sredi drevja? Kakšen je bil poglavar vasi? 

Kaj je dejal poglavar? Kaj se je z Jurijem zgodilo? Kako dolgo je bil Juri v črnski vasi? 

Zakaj so ga prebivalci vasi umivali? Kaj so prebivalci spoznali? Kaj je spoznal Juri? 

Kako je Juri odšel? Otroci podajajo svoje odgovore. 

 

Predstavim književno okolje izbranega odstavka. Predstavim različne fotografije puščave 

in afriških prebivalcev. Vodim pogovor na to temo. 

 

 

Poglabljanje doživetja 

 

Kratko potopisno predavanje Ksenije Kmetič, ki je v Afriki delovala kot zdravnica. 

 

 

Analiza in interpretacija: 

 

Pred poslušanjem izbranega odlomka sem izbrala primerno motivacijo. Otrokom je bila 

glasba afriških prebivalcev tako všeč, da sem jo predvajala večkrat. Še najbolj pa je otroke 

zanimalo, kako je v Afriki. Zamorci, ki pa so jih na začetku poimenovali kar Primorci, so 

počasi postajali bolj spoznavni. 

Izbrani del zgodbe so otroci z zanimanjem poslušali, še bolj pa so bili navdušeni nad 

fotografijami, ki sem jih pripravila, o živalstvu, otrocih oz. ljudeh, pokrajini. 

 

K. Kmetič je otrokom predstavila fotografije in nekatere predmete, ki jih je prinesla s svojega 

polletnega zdravniškega delovanja v Keniji.  
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Slika 17: Glasbo afriških prebivalcev sem, na željo otrok, večkrat predvajala. 

 

 

 

 
 

Slika 18: Otroci si ogledujejo iz Afrike (Kenija) prinešene izdelke. 

 

 

Ko sem predstavljala odlomek, je otrokom stavek: …da spoznamo, kakšen je, črn, bel ali rjav! 

predstavljal uganko. Ob tem sem spoznala, kako prav je, da so si otroci ogledali tudi afriško 

celino z druge plati (s fotografijami obogateno predavanje K. Kmetič). Večina otrok namreč 

še nikoli ni videla oz. morda bila pozorna, da obstajajo tudi ljudje z drugo barvo kože.  

Bilo jih je prav lepo opazovati, ko so občudovali prelepo naravo afriške celine, občudovali 

živali in oblačila afriških prebivalcev, se seznanjali z značilnostmi afriške celine. 

 

 

Branje resnično deluje na bralčev moralni razvoj. Književnost namreč daje priložnost, da v 

okviru domišljijskočutne prestave z mehanizmom identifikacije doživi situacije in dileme, ki 

so enake ali diametralno  nasprotne tistim, ki jih srečuje v realnosti. Ta srečanja pomenijo za 

mlado osebo tudi etnično zorenje, ko se s pomočjo književnosti učimo vživljanja v situacijo 

sočloveka. (Kordigel Aberšek, 2008: 23−35) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

72 

 

5. Učna enota:  

 

Tone Pavček: Juri Muri v Afriki 

 

 

Tip ure: Obravnavanje nove snovi 

Metoda branja v nadaljevanjih 

Tematska analiza odlomka  

Če smo v prvem odlomku izvedeli, da se Juri ne želi umivati, nam zadnji odlomek predstavi 

čisto drugo zgodbo. Jurij se je med afriškimi prebivalci vode navadil in umivanje mu postane 

zelo všeč. Ker pa v Afriki »ni vode, kaj šele brisač«, se odloči, da se od živali poslovi in odide 

domov. Slovo je bilo žalostno, toda Juri obljubi, da bo pisal, morda celo prišel na obisk. 

Cilji:  

 otroci doživljajo interpretativno prebrano besedilo, 

 otroci razvrstijo dogodke v besedilu v časovno zaporedje zgodbe, 

 otrok predstavi obnovo ob pomoči izbrane ilustracije, 

 otroci iščejo besede z enakimi rimami, 

 otrok ob rimi in zaznavanju ritma doživlja ugodje. 

 

Učne metode: grafičnega ponazarjanja besedila, metoda poustvarjalnega branja, integracijska 

metoda, metoda razvijanja recepcije poezije. 

Pripomočki: knjiga Toneta Pavčka Juri Muri v Afriki, fotokopije ilustracij, kartonasta kocka.        

 

 

Uvod z motivacijo 

 

Otroke povabim, da poiščemo rimo na izbrane besede. Besede se navezujejo na literarno delo 

o Juri Muriju. 

Krokodil ... iz reke Nil; Juri Muri ... Kljukec Juri; tja kjer dolga je ... gospa; potlej šlo je kot 

po ... loju; itd. 

Napoved poslušanja/gledanja  mladinskega literarnega besedila in spontana recepcija 

Vzgojiteljica napove zadnji del pesmi o Juriju Muriju.  

Jurijevo potovanje se bo končalo. Toda prav zanimivo bo slišati: „Zakaj?” 

Otrokom recitiram zadnji del zgodbe o Juriju Muriju v Afriki (prihod nazaj med živali in 

slovo). 

»Če želimo, da bodo otroci miselne sheme, ki so nastale v neštetih recepcijskih situacijah ob 

branju/poslušanju pravljic pred njihovim vstopom v šolo, v šoli izkoriščali za uspešno 

književno vzgojo, in če hočemo, da bodo obstoječe miselne sheme dopolnjevali, moramo 

nenehno paziti na to, da bo vsaka literarno-recepcijska situacija natanko označena glede na to, 

s katero že obstoječo miselno shemo jo je treba primerjati. Otroci morajo zmeraj vedeti, s 

katero vrsto literarnega besedila imajo opraviti. Če bomo ob besedilih vztrajno ponavljali 
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njihovo literarnovrstno opredelitev, bodo otroci iz literarnoestetsko spodbudnega okolja imeli 

priložnost dograjevati obstoječe literarnovrstne miselne sheme« (Kordigel Aberšek, 2008: 

183). 

Otrokom povem, da je pesnitev napisana v verzih in rimah. Ponovimo zadnji recital in zraven 

ritmično ploskamo. 

Interpretacija mladinskega literarnega besedila 

Spoznali smo celotno zgodbo o popotovanju Jurija v Afriko in nazaj. Skupaj naredimo kratko 

obnovo ob ilustracijah D. Stepančiča.  

Metode, s katerimi učitelj pomaga otrokom do polnejšega doživljanja mladinskega 

literarnega besedila  

M. Kordigel Aberšek (2008) ugotavlja, da otroci in učenci v  vrtcu in prvi triadi pogosto 

nimajo jezikovnih zmožnosti, potrebnih za ubeseditev refleksije o lastnem literarnoestetskem 

doživetju. Po čustvenem odmoru namreč klasična didaktika predvideva ubeseditev 

otrokovega literarnoestetskega doživetja. Učitelj zato največkrat otroke povpraša po literarno 

čustvenem doživetju poezije ali proze z vprašanjem, če jim je bila všeč. Otroci vljudno 

odgovorijo, da jim je bila, toda ko jih odrasli povpraša zakaj, je vse skupaj težje. M. Kordigel 

Aberšek predlaga, da vprašanja o vtisih in mnenju po čustvenem odmoru zamenjamo s kratko 

ponovitvijo in ponovnim pregledom enega izmed segmentov pesmi ali z izjavo povežemo 

literarno besedilo z motivacijo. (Prav tam:187−188.) 

Otroci ustvarjajo v treh skupinah. Prva skupina ima na veliki kartonasti kocki 

prilepljenih šest ilustracij D. Stepančiča iz knjige Toneta Pavčka o Juriju Muriju. Otroci 

individualno mečejo kocko in s pomočjo ilustracije pripovedujejo obnovo. 

Druga skupina išče rimo na izbrano besedo. Otroci rešujejo v ta namen narejene delovne 

liste z nalogami povezovanja  dvojic, ki se rimajo. 

Tretja skupina ima na voljo knjigo Toneta Pavčka o Juriju Muriju ilustratorja D. 

Stepančiča. Individualno prebirajo knjigo. 

 

Poglabljanje doživetja 

 

Otroke poprosim, da skozi ilustracijo narišejo tisti del, ki jim je bil še posebej zanimiv oz. 

se jim je vtisnil v spomin. 

 

 

 

Analiza in interpretacija: 

 

Otroke sem vprašala: »Zakaj vam je fantastična pripoved o Juriju Muriju všeč?« 

»Ker nastopa v zgodbi opica. Meni so opice zelo všeč. Imela bi jo kot Pika Nogavička.« 

» Ker je zgodba o Juriju carska. Kaj se mu je vse dogajalo! Jaz bi tudi šel!« 

»Juri je božal leva in kačo. To mi je bilo najbolj všeč.« 

»Všeč mi je bilo, ko je opica nalivala kavo Juriju, zebra mu je dala piškote. Juri je bil kot v 

gostilni. « 
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»Takrat, ko je bil ogenj, je bilo kar zanimivo. Zvezda je padla na tla, ker ima žirafa tako dolg 

vrat!« 

»Ker je noj. Meni je noj všeč. Vali jajca kot dinozavri!»In noj je zelo hiter.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 19−23: Ilustracije otrok  
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Slika 24, 25: Obnova zgodbe s pomočjo ilustracij, prilepljenih na kartonasto kocko. 

 

Slika 26: Otroci razvrstijo zgodbo v pravilni vrstni red s pomočjo ilustracij. 

 

 

Otroci so spoznali celotno delo. Z metodo branja v nadaljevanjih smo se vsakemu sklopu 

lahko posvetili. Otroci so tako dodobra spoznali Jurija. Analizirali smo, zakaj se je odločil, da 

odide v Afriko, česa ga je bilo strah, ko je stopil na črno celino, in zakaj se je kmalu zatem 

odločil, da bo v Afriki ostal. 

Otroci so dodobra spoznali živali, njihovo veselo, prav tako pa tudi jezno in na koncu žalostno 

plat. Zadnji dan se mi je zato zdelo pomembno, da otroci ustvarjajo s takimi nalogami, ki 

predstavljajo celotno zgodbo o Juriju Muriju. Otroci so opazovali fotokopije ilustracij D. 

Stepančiča iz knjige Toneta Pavčka, jih sestavljali v pravilno zaporedje, se čudili, jih 

opisovali.  
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16 UGOTOVITVE  

 

»V tem je skrita tudi skrivnost Pavčkove poezije za mlade: v zvenu in ritmu besed, ki nas 

preplavlja kot sproščena igra, in v podobah, v katerih nam pesnik slika sonce in sence na 

svoji poti nazaj k mladoletju.« 

 (spremna beseda I.  Sakside v zbirki T. Pavčka Deček gre za soncem)  

 

16.1 Klasificiranje podatkov 

 

1. del raziskovanja: 

 Z raziskovalnimi vprašanji sem pridobila za mojo raziskavo pomembne podatke, zbrane s 

pomočjo intervjujev.  

 

 Katere so strategije doživljanja mladinskega pripovednega besedila, ki jih najpogosteje 

uporabljajo diplomirane vzgojiteljice predšolskih otrok?  

 

 

Strategije doživljanja 

mladinskega 

pripovednega 

besedila 

Vzgojiteljica 1 

(N.S. Črnivec) 

Vzgojiteljica 2 

(J. Grabnar) 

Vzgojiteljica 3  

(T. Lampreht) 

Pri otrocih sprožajo 

asociativne nize 

        Da        Da        Da 

Situacijska 

motivacija 

        Da       Da           Da 

Ustvarjanje 

domišljijskočutnih 

predstav 

        Občasno        Občasno        Občasno 

Ustvarjanje 

primernega 

razpoloženja 

        Da        Da         Da 

Tabela 4: Strategije doživljanja 

 

Kordigel Aberšek (2008) za lažjo senzibiliziranje otrok predlaga, da z asociacijo poiščemo  

tiste dele otrokovih izkušenj, kjer so skrite želje, pričakovanja, veselje,  skušnjave in 

nenazadnje tudi strahovi. Prav v vsakem otroku so skrita čustva in s primernim načinom lahko 

pri vseh sprožimo emocije, s katerimi lahko sprožimo proces odpiranja za literaturo. 
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 Katere so strategije razumevanja mladinskega pripovednega besedila, ki jih 

najpogosteje uporabljajo diplomirane vzgojiteljice predšolskih otrok?  

 

Strategije 

razumevanja 

mladinskega 

pripovednega 

besedila 

Vzgojiteljica 1 

(N.S. Črnivec) 

Vzgojiteljica 2 

(J. Grabnar) 

Vzgojiteljica 3  

(T. Lampreht) 

Prepoznavanje 

književne vrste 

besedila 

          Da            Občasno      Občasno      

Vrednotenje 

književnih oseb 

           Da              Da             Da 

Pogovor o 

književnem prostoru 

     Občasno              Da            Da 

Uporaba dogajalne 

premice 

     Občasno              Da             Da 

Tabela 5: Strategije razumevanja 

 

 Mnenje profesoric razrednega pouka o najpogostejših težavah na področju recepcijske 

zmožnosti mladinskega pripovednega besedila učencev v prvem razredu devetletne 

osnovne šole. 

 

Učiteljice so se strinjale, da so recepcijske zmožnosti otrok različne. Pri nekaterih zelo 

razvite, pri drugih pa zanemarjene. Tudi povsem zanemarjene. To se kaže predvsem na 

področju medsebojnega poslušanja in slišanja, besednega zaklada, besednih zvez in s tem 

razumevanja besedila.  

Vse poudarjajo pomembnost kvalitetnega predšolske obdobja. Zmožnosti se razvija z 

branjem, poslušanjem, govorjenjem različnih mladinskih literarnih del. Nekateri starši za 

naštete dejavnosti nimajo časa in počakajo, da se otroci tega naučijo v vrtcu ali šoli ali pač ne.  

V prvem razredu besedila otrokom največkrat preberejo učitelji z metodo večkratne ponovitve 

prebranega besedila, razlage nerazumljivih besed in pogovora po prebranem besedilu. 
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2. del raziskovanja: 

 

 Analiza sprotnih učnih ur, opazovanja, odgovori in izdelki otrok, prav tako pa tudi pri-

pomočki za spodbujanje, s katerimi učitelj pomaga otrokom do polnejšega doživljanja 

mladinskega literarnega besedila, so mi bili v pomoč pri preverjanju ključnih besedil-

nih podatkov mladinskega pripovednega besedila pesnika Toneta Pavčka Juri Muri v 

Afriki. 

 

 

Ključni besedilni 

podatki 

Otroci odgovorijo 

samostojno  

Otroci odgovorijo ob 

pomoči  

Otroci ne odgovorijo  

Kako se pripoved 

začne? 

      45 otrok        3 otroci        0 otrok 

Zakaj se je Juri odlo-

čil oditi v Afriko? 

      48 otrok         0 otrok        0 otrok 

Kje se pripoved 

dogaja? 

      48 otrok        0 otrok        0 otrok 

Naštej pet književnih 

oseb iz pripovedi! 

        44 otrok          4 otroci         0 otrok 

Zakaj je Juri odšel v 

puščavo? 

        34 otrok          6 otrok        8 otrok 

Kako se pripoved 

zaključi? 

        48 otrok        0 otrok        0 otrok 

Zmožnost tvorjenja 

kratke obnove 

       20 otrok        20 otrok         8 otrok 

Tabela 6: Preverjanje ključnih besedilnih podatkov 

 

 



 

 

 

79 

 

 

Graf 1: Prepoznavanje ključnih besedilnih podatkov pri 48 otrocih. 

Pri prepoznavanju ključnih besedilnih podatkov je zmožnost samostojnega pripovedovanja o 

tem, kako se pripoved o Juriju Muriju v Afriki predstavilo petinštirideset otrok, trije otroci so 

to zmožnost izkazali ob moji pomoči. Na vprašanje, zakaj se je Juri odločil oditi v Afriko, so 

vsi vprašani otroci odgovarjali samostojno, prav tako na moje vprašanje o tem kako se 

pripoved zaključi. Pri naštevanju književnih oseb, ki nastopajo v izbranem delu, je 

štiriinštirideset otrok poimenovalo osebe samostojno, štirje otroci pa so to predstavili ob moji 

pomoči. Vprašanje, zakaj je Jurij odšel v puščavo, je otrokom predstavljalo večjo težavo, prav 

tako tudi tvorjenje kratke obnove. Razlog Jurijevega odhoda v puščavo je tako izrazilo 

štiriintrideset otrok, šest otrok je potrebovalo mojo pomoč, šest otrok pa na to vprašanje ni 

želelo oziroma se jim ni zdelo pomembno odgovarjati. Kratko obnovo zgodbe o Juriju je 

samostojno pripovedovalo dvajset otrok, dvajset otrok je obnovo pripovedovalo ob moji 

pomoči, osem otrok pa kratke obnove ni želelo pripovedovati. 

Pridobljeni podatki kažejo, da je strategijo prepoznavanja ključnih besedilnih podatkov 

predstavila večina sodelujočih in vprašanih otrok. Otroci so imeli težave pri vprašanju, ki je 

zahtevalo vzročno-posledično razmišljanje (zakaj je Juri odšel v puščavo) in pri celostnem 

pregledu literarnega dela. 

 

M. Kordigel  Aberšek (2008) v svojem delu ugotavlja, da tudi neznane besede sodijo med 

besedilne podatke, ključne za razumevanje literarnega besedila. 

Predlaga, da je najbolje, da navadimo otroke, naj skušajo pomen najprej iz sobesedila uganiti 

sami, šele nato ga razložimo. 

 

Otrokom neznane besede v fantastičnem besedilu T. Pavčka Juri Muri v Afriki: 

 

Padalo, poduči, bogme, zamorec, žalitev, črncih, nevolja. 

 

Otrokom neznane besedne zveze v fantastičnem besedilu T. Pavčka  Juri Muri v Afriki: 
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Kač po drevju mrgoli; v pičlih sedmih dneh, pet žrd,; koj od kraja, jeza samopašna, boter 

trdoglavi, pet jerbasov solza, čistoče vzor. 

 

 Odgovori in izdelki otrok prav tako pa tudi glasbeni  instrumenti so mi pomagali  pri  

preverjanju zmožnosti doživljanja rime.  

 

Signali za 

prepoznavanje 

zmožnosti 

doživljanja rime 

Otroci so pri izvedbi 

samostojni 

Otroci izvajajo ob 

pomoči 

Otroci ne izvajajo 

Otrok tvori rimo na 

sklop treh besed iz 

besedila. 

   45 otrok   3 otroci   0 otrok 

Otrok ploska, stopa 

ali igra na paličice v 

ritmu − ob rimi v 

besedilu. 

   42 otroka  6 otrok   0 otrok 

Otrok poišče rimo po 

svojem izboru. 

  39 otrok   7 otrok 2 otroka 

Tabela 7: Zmožnost doživljanja rime 

 

 

 

 

 
 

Graf 2: Zmožnost doživljanja rime pri 48 otrocih. 
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Strategije zaznavanja in doživljanje rime sem pri otrocih razvijala vsakodnevno. Večkrat sem 

poudarila zanimive ali smešne besedne zveze iz literarnega dela, ki so se rimale, večkrat smo 

ob rimi stopali, ploskali. Rime smo iskali s pomočjo sličic, fotografij in jih zlagali v rimane 

pare. Ob preverjanju zmožnosti rime, ki je sledilo na koncu literarnega popotovanja s 

Pavčkovim Jurijem Murijem, je to strategijo usvojila večina otrok. Na sklop treh besednih 

zvez je samostojno tvorilo rimo petinštirideset otrok, trije otroci so potrebovali mojo 

spodbudo. Ob rimi besedila je v ritmu samostojno ploskalo ali igralo na paličice 

dvainštirideset otrok, šest otrok je igralo skupaj z mano. Otroci so samostojno poiskali besedo 

in rimo nanjo. To je predstavilo devetintrideset otrok, sedem otrok je potrebovalo mojo 

pomoč, dva otroka pa se primerne rime nista spomnila. 

Rezultati so pokazatelj nekega trenutka. Večina otrok je v tem trenutku izkazalo željo po rimi 

in njeni zaznavi, nekaj otrok ne, čemur je možno pripisati različne notranje razloge vsakega 

otroka posebej (slab dan ali noč, domotožje …), zato povzemam, da je večina otrok usvojila 

in prepoznala rimo danega literarnega besedila. 

 

 

 

 Izdelki in igre (pantomima in živalski vrt) so mi bili v pomoč, pri preverjanju razume-

vanja in vrednotenja književnih oseb izbranega besedila. 

 

 

Signali za preverjan-

je vrednotenja 

Otroci se opredelijo 

in ustvarjajo samos-

tojno. 

Otroci se opredelijo 

ustvarjajo ob pomoči. 

Otroci se ne opredeli-

jo 

Otrok si je izbral 

najljubšo žival, jo 

narisal in opisal. 

   46 otrok 2 otroka  0 otrok 

Otrok si je izbral 

najljubšo književno 

osebo in povedal 

zakaj. 

  46 otrok  2 otroka  0 otrok 

Otrok je izbral njemu 

najmanj simpatično 

književno osebo. 

   33 otroci  13 otrok  2 otroka 

Otrok opiše glavno 

književno osebo. 

 48 otrok    0 otrok   0 otrok 

Tabela 8: Razumevanje in vrednotenje književnih oseb 
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Graf 3: Preverjanje vrednotenja književnih oseb pri 48 otrocih. 

 

 

 

Z likovnimi izdelki so otroci v času spoznavanja literarnega dela izražali svoja spoznanja in 

mnenja. Z gibanjem so se izražali preko igre pantomima in živalski vrt. Šestinštirideset otrok 

si je izbralo in opisalo svojo najljubšo književno osebo, dva otroka sta za to opredelitev 

potrebovala mojo pomoč. Pri manj simpatični oziroma manj všečni književni osebi je 

samostojno svoje mnenje izrazilo triintrideset otrok, trinajst otrok je potrebovalo mojo 

spodbudo in dodatno razlago, dva otroka si take književne osebe nista izbrala. Opis glavnega 

književnega junaka otrokom ni predstavljal težav. 
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16.2 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

1. vprašanje:  

Katere strategije doživljanja in razumevanja mladinskega pripovednega besedila 

najpogosteje uporabljajo diplomirane vzgojiteljice predšolskih otrok?  

Odgovor: Intervjuvane diplomirane vzgojiteljice predšolskih otrok besedila pogosto 

pripovedujejo in ob tem vzpostavljajo očesni stik s poslušalci. Vzgojiteljice  uporabljajo 

različne metode in strategije za doživljanje in razumevanje mladinskega pripovednega 

besedila. Najpogosteje uporabljene pa so poleg primerno urejenega prostora iskanje asociacij, 

situacijske motivacije, občasno pa tudi iskanje domišljijskočutnih podob. V otrokovo 

razumevanje literarnega besedila posegajo le do te mere, da otrok čisto »ne zgreši« rdeče niti 

oz. bistva zgodbe.  

 

2. vprašanje: 

Katere so najpogostejše težave na področju recepcijske zmožnosti mladinskega 

pripovednega besedila učencev v prvem razredu devetletne osnovne šole? 

Odgovor: Težave so najpogostejše predvsem na področju medsebojnega poslušanja in 

slišanja, besednega zaklada, besednih zvez in s tem razumevanja besedila. 

3. vprašanje: 

Ali bo predstavljeni didaktični pristop pri otrocih povečal zaznavanje in razumevanje 

ključnih besedilnih podatkov mladinskega pripovednega besedila pesnika Toneta 

Pavčka Juri Muri v Afriki? 

Odgovor: S predstavljenim didaktičnim pristopom so otroci v velikem številu zaznali in 

razumeli ključne besedilne podatke. 

4. vprašanje: 

Ali bo predstavljeni didaktični pristop pri otrocih povečal zmožnost doživljanja rime, 

razumevanja in vrednotenja književnih oseb izbranega besedila? 

Odgovor: S predstavljenim didaktičnim pristopom je bilo pri velikem številu otrok zaznati 

razumevanje in doživljanje rime, prav tako razumevanje in vrednotenje književnih oseb.  

 

16.3 Potrditev raziskovalnih ciljev 

 

Na začetku magistrske naloge sem si zastavila cilje, ki sem jih v svoji raziskavi uspešno 

dosegla in realizirala. 

Predstavila sem strategije vzgojiteljev, ki poučujejo v zadnji starostni skupini predšolskih 

otrok, za spodbujanje doživljanja in razumevanja mladinskega  pripovednega besedila. 

Navedla sem mnenje treh učiteljic, ki poučujejo v prvem razredu devetletne osnovne šole o 

recepcijski zmožnosti mladinskega pripovednega besedila pri otrocih, ki vstopajo v prvi 

razred devetletne  osnovne šole. 
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Pri najstarejši skupini predšolskih otrok sem uporabila didaktični pristop za razvijanje 

posameznih segmentov otrokove recepcijske zmožnosti za poslušanje in doživljanje 

mladinskega pripovednega besedila pri otrocih zadnje starostne skupine predšolske vzgoje 

doživljanja mladinskega literarnega dela Toneta Pavčka Juri Muri v Afriki (ilustratorja 

Damijana Stepančiča). 

 

17 SKLEP 

 

Rajović (2015) ugotavlja, da so spodbude, ki jih otrokom nudimo v predšolskem obdobju, 

zelo pomembne. Obdobje do sedmega leta starosti je po njegovem mnenju najdragocenejše za 

tvorjenje nevronskih povezav. Inteligentnost ni odvisna zgolj od števila živčnih celic 

(genskega potenciala), temveč tudi od števila povezav med nevroni.  

 Domača okolja otrok se med seboj razlikujejo. Nekateri starši spodbujanju razvoja namenjajo 

več časa, nekaterim pa se to ne zdi pomembno. Prav zato je še toliko pomembneje, da se 

otrokom v vrtcu ponudi kakovostno pripravljene dejavnosti. 

Otroci se v vrtcu seznanjajo z osnovami matematike, družboslovja, naravoslovja. Otroci v 

vrtcu pridobivajo informacije, raziskujejo, spoznavajo, ustvarjajo. Preko spodbud, ki jih 

pripravljajo vzgojitelji, otrok doživlja, spoznava na sebi dojemljiv način – preko igre. 

 

Pomembno namreč je, kot pravi M. Kordigel (1999), da otroška domišljijska igra ohranja za 

otroštvo značilne lastnosti. Pomembno je, da vrtec ostane otroški vrtec. Vrtec je prostor, kjer 

se je mogoče veliko igrati in kjer bodo otroke obiskovali Ciciban, Pedenjped, Sneguljčica, 

Juri Muri. Cilj književne vzgoje v vrtcu je, da bi se otroci razveselili, kadar jim rečemo, da 

bomo prebrali novo pravljico, da bi bili zmožni poslušati zgodbo od začetka do konca, da so 

zmožni domišljijske predstavljivosti, skratka, kot pravi M. Kordigel (1999), pomembno je, da 

ko se srečajo pravljica, otrok in vzgojiteljica, nastane srečanje neponovljivo in enkratno.  

 

S Pavčkovo zgodbo o Juriju Muriju smo v vrtcu Trzin odpirali domišljijske svetove kar dobre 

tri tedne. Tudi to je prednost vrtca. Zgodbi lahko posvetimo veliko časa, se posvetimo vsaki 

interpretaciji posebej, ustvarjanje, ki sledi po branju, ni časovno omejeno. Pri tem nam je v 

pomoč načelo procesnosti pri obravnavanju vzgojne dimenzije kurikula. V vsakodnevnih 

naključnih situacijah in vsebinsko usmerjenih dejavnostih s pomočjo zgodbe otroke 

spodbujamo k razumevanju in vživljanju v moralnokonfliktne situacije, jih spoznavamo z 

moralnimi načeli. Igralnica lahko dobi podobo, ki se skriva v zgodbi, kar otrokom nudi 

možnost podoživljanja zgodbe ob njim primernih trenutkih.  

 

Srečanje s knjigo je neponovljivo in enkratno doživetje, ki ga je težko ujeti v kakšno šablono, 

zato so bili odgovori vzgojiteljic, ki se ukvarjajo z otroki v najstarejši starostni skupini otrok v 

vrtcu, še toliko bolj enkratni in zanimivi. 

Z njihovimi odgovori sem odgovorila na svoje prvo raziskovalno vprašanje. Ugotovila sem, 

da uporabljajo različne strategije za spodbujanje doživljanja mladinskega literarnega dela, da  

berejo pravljice, zgodbe, deklamacije vsakodnevno, da spodbujajo družinsko branje z 

različnimi akcijami. 

Za intervjuje s profesoricami razrednega pouka, ki poučujejo na različnih osnovnih šolah, sem 

se odločila, ker sem želela več različnih pogledov in zaobjeti pogled na širšo populacijo 

prvošolcev. Tako sem pridobila vpogled in mnenje o recepcijski zmožnosti literarnega 

besedila prvošolcev na OŠ Trzin, OŠ Hinka Smrekarja in OŠ Mirana Jarca in na ta način 

odgovorila na svoje drugo raziskovalno vprašanje. 
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Učiteljice so se strinjale, da so recepcijske zmožnosti otrok različne. Pri nekaterih zelo 

razvite, pri drugih pa zanemarjene. Tudi povsem zanemarjene. To se kaže predvsem na 

področju medsebojnega poslušanja in slišanja, besednega zaklada, besednih zvez in posredno 

z razumevanjem  besedila. Učiteljice so poudarile pomembnost kvalitetnega predšolskega 

obdobja. Ta zmožnost se razvija z branjem, poslušanjem, govorjenjem različnih mladinskih 

literarnih del. Nekateri starši za naštete dejavnosti nimajo časa in počakajo, da se otroci tega 

naučijo v vrtcu ali šoli ali pač ne. V prvem razredu besedila otrokom največkrat preberejo 

učitelji z metodo večkratne ponovitve prebranega besedila, razlage nerazumljivih besed in 

pogovora po prebranem besedilu. Čeprav nekateri otroci že berejo, gre pri prvem srečanju z 

besedilom za razumevanje besedila, ki je ena, izmed temeljnih vsebin pouka v osnovni šoli. 

Učitelji razumevanje preverjajo z vprašanji, nadaljevanjem zgodbe, zamenjevanjem 

književnih oseb v zgodbi. Z dobro pripravo in s tem ustrezno motiviranostjo otroci lažje 

poglobljeno doživijo izbrano besedilo ter samostojneje oblikujejo svojo shemo zgodbe. 

Učiteljice spodbujajo starše, da otroku pomagajo na različne načine. Pogosto se zgodi, da 

staršem ponudijo zelo konkretne nasvete, kot so: otrok naj poišče besedo na ulici, v knjigi, 

časopisu, prebere zanimiv naslov v reviji, ki jo vidimo na prodajnih policah, poišče številko v 

telefonskem imeniku, prebere lahko katere sestavine potrebujemo za pecivo, ki ga želimo 

speči. 

V vrtcu, kjer sem zaposlena, sem pri najstarejši skupini otrok izvedla načrtovano dejavnost s 

pomočjo Pavčkovega Jurija Murija. Izmed oseminštiridesetih otrok, kolikor jih  je sodelovalo 

pri načrtovani dejavnosti, je izbrano delo poznalo le pet otrok, ilustracije Damijana Stepančiča 

pa so bile za večji del otrok nove. 

Ker sem želela, da otroci zaznajo in razumejo čim več ključnih besedilnih podatkov, sem se 

odločila za branje zgodbe v nadaljevanjih. Zgodbo sem razdelila po tematskih sklopih: 

- prihod Jurija v Afriko, 

- zadovoljstvo Jurija med novimi prijatelji, 

- prepir, 

- prihod k afriškim prebivalcem, 

- slovo. 

Na ta način smo se lahko fantastični pripovedi o Juriju dobro posvetili.  

 

Literarnoestetsko doživljanje sem razvijala s pomočjo metod M. Kordigel Aberšek (2008):  

z metodo ponotranjenega razmišljanja, metodo poslušanja, metodo razvijanja zmožnosti 

oblikovanja domišljijskočutne predstave, metodo fokusiranja, metodo razumevanja in 

vrednotenja emocij, metodo pojasnjevanja in razvrščanja pojmov, metodo tematskega 

pristopa, metodo pogovora, metodo pripovedovanja, opisovanja, poslušanja, metodo 

zaznavanja, razumevanja in vrednotenja emocij, metodo grafičnega ponazarjanja besedila, 

metodo poustvarjalnega branja, integracijskih metod, metodo razvijanja recepcije poezije. 

Z opazovanjem, spremljanjem, poslušanjem otrok in z vsakokratnimi analizami vzgojno-

izobraževalnega dela sem ugotovila, da sem zastavljene cilje dosegla. 

Ob koncu potepanja s Pavčkovim Jurijem Murijem smo v našo sredino povabili ilustratorja 

izbranega dela. Z njegovo pomočjo so otroci ponovno spoznavali ilustracijo. G. Stepančič je 
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vztrajno odgovarjal na vprašanja, kot so: Zakaj si pa levu narisal tako velika usta? Kje pa ima 

lev rep? Kaj pa delajo strički?  Skupaj so prepotovali pot Jurija in njegovo afriško izkušnjo. 

Ob koncu pa je nastala še ilustracija Jurija, ki je nato z nosorogom na kotalkah, ladjo in  

avtobusom prispel v Trzin. Toda doma ni bil prav dolgo … Tu pa se že začenja naše drugo 

potovanje in literarno delo Toneta Pavčka Juri Muri drugič v Afriki. 

 

 

 

 

 
 

Slika 27, 28: Srečanje z ilustratorjem 

   

 

 

Po mnenju M. Kordigel Aberšek (2008) se s poznavanjem avtorja ali ilustratorja lažje 

vzpostavi povezava z bralcem oziroma poslušalcem. Poznani avtor/ilustrator ni več samo 

packa na papirju, ampak postane zanimiva oseba, ki se ji je ponovno zgodilo nekaj 

zanimivega in je potrebno prebrati njeno/njegovo knjigo. 

 

 

Slika 29: Ilustracije D. Stepančiča v različnih literarnih delih. Otroci so si z velikim 

zanimanjem ogledovali ilustracije in si zraven pripovedovali lastne interpretacije. 
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