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POVZETEK  

V diplomskem delu obravnavam knjižno in knjižnično vzgojo v predšolskem obdobju. 

Uvodoma predstavim jezik kot kurikularno področje. Podrobneje predstavim govorni razvoj 

ter knjižno in književno vzgojo predšolskih otrok. V nadaljevanju pišem o mladinski 

književnosti, njenih začetkih, opredelitvah in naslovnikih. V okviru tega zapišem še nekaj o 

slikanici kot najpogostejši knjižni obliki v predšolskem obdobju. Teoretični del zaključim z 

didaktiko mladinske književnosti, podrobneje pa obravnavam sistemsko didaktiko mladinske 

književnosti.  

V empiričnem delu predstavljam projekt Ustvarimo knjižnico. Skozi štirinajstdnevni projekt 

otroke vodita lutki Peter in Mojca, uvodno motivacijo pa projekt črpa iz zgodbe Polenček 

odpre muzej, avtorice Ashild Kanstad Johnson. V projektu je sodelovala skupina dvajsetih 

otrok, starih od treh do štirih let. Osnovno vodilo je bilo otrokom približati koncept knjižnice, 

knjige in oblikovati predstave o pojmih: pisatelj, ilustrator, naslovnica, naslov. Hkrati so se 

teme posameznih dejavnosti projekta navezovale na vsa področja Kurikuluma za vrtce (1999) 

in tako omogočale celosten otrokov razvoj. Empirični del tako vsebuje priprave dejavnosti in 

analize posameznih delov projekta, skozi katere so razvidne aktivnosti in napredek otrok.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: knjižna in knjižnična vzgoja; knjiga, pisatelj, ilustrator, naslov, 
naslovnica 
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LIBRARY AND LITERATURE EDUCATION  IN 

THE PRE-SCHOOL PERIOD — ABSTRACT 

 

In my degree paper I have discussed book and library education during preschool 

period. In the preface I have written about language and curricular field. Afterwards 

speech development and library and literature education are presented in details. This 

continues with youth literature, its beginnings, specifications and addressee. In this 

content I am also discussing picture book, as the most common book in pre-school 

period. I conclude theoretical part with didactics of youth literature, especially focusing 

on systematic didactics. The empirical work presents project Let's create library. 

Through thirty two days project the children are led by dolls Peter and Mojca, my 

project draws introductory motivation from the story about Polenček odpre muzej, from 

the author Ahild Kanstad Johnson. Group of twenty children had participated in the 

project, aged from three to four years.  Main premise of the project is to approach the 

children with the concept of library, book and create the idea on terms like writer, 

illustrator, title page, title. At the same time the topics relate to specific activity of the 

project, which relate to all areas of Curriculum for kindergartens (1999) and so it 

enables full child development. Empirical part contains analysis of specific parts of the 

project, from which are seen activity and progress of the child. 

 

Keywords: library and literature, book, writer, illustrator, title, title page 
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UVOD 

Najpomembnejši čas otrokovega govornega razvoja je predšolsko obdobje. Takrat si 

otrok pridobiva izkušnje v komunikaciji, ki mu omogočajo izražanje njegovih čustev, 

misli, potreb, znanja itd. Jezik ima v otrokovem razvoju veliko socializacijsko in vzgojno 

vlogo. Otrok, ki je spreten v verbalni in neverbalni komunikaciji, veliko lažje navezuje 

stike, se uči, rešuje konflikte itd.  Jezik je samostojno kurikularno področje, ki pa hkrati 

povezuje tudi vsa ostala vzgojna področja. Zato je velikega pomena, da otroku 

omogočimo številne jezikovno-govorne dejavnosti, ki pa se hkrati povezujejo tudi z 

ostalimi kurikularnimi področji. 

V teoretičnem delu diplomskega dela tako predstavljam, kaj vse je pomembno pri 

jezikovnem razvoju otroka in kateri so tisti dejavniki in dejavnosti, ki jih v ospredje 

postavlja Kurikulum za vrtce (1999). Podrobneje sta predstavljeni tudi knjižna in 

književna vzgoja. Pišem tudi o mladinski književnosti, saj je velikega pomena, kakšna 

književna dela nudimo otrokom v tem obdobju, kako so nastala, na kakšen način bodo 

vplivala na otrokov govorni, čustveni in mentalni razvoj. V nadaljevanju predstavljam 

slikanico, za katero je pomembno razmerje med besedilom in ilustracijami. Na koncu 

teoretičnega dela je predstavljena didaktika mladinske književnosti. Pomembno je, da se 

zavedamo, kateri dejavniki vse so vpleteni v razvoj mladinskih književnih del, saj le tako 

lahko izberemo kvalitetno in starosti primerno literaturo. Slednje proučuje sistemska 

didaktika književnosti.  

V empiričnem delu je opisan in analiziran avtorski projekt Ustvarimo knjižnico. Otroci so 

skozi štirinajstdnevne dejavnosti ustvarili lastno Knjižnico pri Rožicah. Projekt 

ustvarjanja knjižnice sloni na knjižnični vzgoji, povezuje pa se z vsemi kurikularnimi 

področji in tako otrokom omogoča celosten razvoj, saj je literatura povezana z vsemi 

področji življenja in dela. Otroci pri projektu spoznavajo dejavnike sistemske didaktike: 

književne avtorje, institucije, repertoar, trg, bralca. Projekt se zaključi z obiskom 

pisateljice in ilustratorke ter ustvarjanjem lastne avtorske knjige Veseli dan. 
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I.  TEORETI ČNI DEL 

1 PODROČJE JEZIKA V KURIKULUMU ZA VRTCE 

 

Kurikulum za vrtce (1999) določa šest vzgojno-izobraževalnih področij: jezik, umetnost, 

gibanje, družba, narava in matematika, lahko pa rečemo, da je jezik ne le samostojno 

področje, ampak tudi načelo, ki povezuje vsa ostala področja (Grginič, 2005). Otrokovo 

dojemanje sveta je celostno, v interakciji z vrstniki, odraslimi in okoljem, v katerem se 

razvija (Kurikulum, 1999). Tako je pomembno, da v vzgojno-izobraževalnih situacijah 

otroku omogočimo celovit spekter razvijajočih se področij ter kvalitetne interakcije med 

njimi, kar pa nam omogoča prav jezikovno načelo.  

Kurikulum (1999) nas usmerja k številnim jezikovnim dejavnostim predšolskega 

obdobja, v  katerem je razvoj govora najpomembnejši. Ponuja možnosti za 

komunikacijo z odraslimi in otroki, seznanjanja s pisnim jezikom ter nacionalno in 

svetovno književnostjo. Pomembna je otrokova aktivnost in sodelovanje v različnih 

govornih položajih in situacijah. Grginič (2005) pravi, da je osnovni cilj zavedanje 

jezika kot temelja lastne identitete, saj od tod izvirajo vsi ostali cilji poslušanja, 

razumevanja, doživljanja jezika in razvijanja jezikovne zmožnosti. Tako naj se otrok 

zaveda slovenskega jezika kot državnega, hkrati pa naj spoznava, da obstajajo tudi drugi 

jeziki. 

1.1 DEJAVNOSTI S PODROČJA JEZIKA 

Jezikovne dejavnosti v predšolskem obdobju zajemajo sodelovanje in komunikacije z 

drugimi otroki in odraslimi v različnih oblikah in okoliščinah ter z različno namensko 

naravnanostjo. Otroci naj se seznanijo s pisnim jezikom in knjiga naj postopoma 

postane sredstvo za širjenje znanja ter vir informacij iz najrazličnejših področij. 

(Kurikulum, 1999)  

S. Kranjc (v Grginič, 2005) je jezikovne dejavnosti razdelila v štiri skupine: 

»–govorna vzgoja, ki združuje poslušanje in govorjenje, verbalno in neverbalno komunikacijo, razvijanje 

slovnične in pragmatične zmožnosti; 
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– književna vzgoja kot komunikacijski model, ki združuje otrokovo literarnoestetsko doživljanje in 

komunikacijo z literarnim besedilom, med vrstniki ter otrokom in odraslim; 

– predopismenjevanje v povezavi z govorno vzgojo, ki združuje predbranje in predpisanje kot 

spoznavanje simbolov pisnega jezika ter različnih vrst in funkcij tiska in knjige kot vira informacij; 

– književna vzgoja, ker je knjiga vir informacij« (Grginič, 2005: 53). 

 

1.2 GOVORNA VZGOJA  

Govorni razvoj se začne s predjezikovno fazo, ki traja do prvega leta otrokove starosti 

in v kateri je izrednega pomena neverbalna komunikacija, saj otrok še ne zmore 

uporabljati verbalnih sredstev komunikacije. V drugi, jezikovni fazi otrokovega razvoja, 

se otrok uči besed, slovničnih pravil za pregibanje ter tvorjenje izrekov in besedil. Uči 

se pravil, kdaj in kako se odzvati z določenimi jezikovnimi sredstvi. Ena od glavnih 

nalog v zgodnjem otroštvu je torej razvoj zmožnosti tvorjenja in razumevanja besedil v 

različnih govornih situacijah in potrebah (Grginič, 2005). Kurikulum (1999) za 

uresničevanje teh ciljev usmerja k dejavnostim, kot so: obisk gledališča, razstav, 

knjižnice in drugih javnih ustanov, kjer so otroci vključeni v različne govorne situacije.  

Pomemben del govornega razvoja pripada tudi neverbalni komunikaciji. Cilji 

neverbalne komunikacije so očesni stik, gibi, obrazna mimika itd. (Grginič, 2005). Za 

uresničevanje teh ciljev je pomembno, da je otrok v komunikaciji suveren in sproščen, k 

čemur pripomore predvsem pozitivno komunikacijsko okolje. Grginič (2005) za razvoj 

neverbalne komunikacije navaja pesmi s prsti, izštevanke, bibarije, rajalne plese in 

pantomimo. Pomemben element je še simbolna igra, saj ta vključuje socialni vidik 

komunikacije. 

Kurikulum (1999) usmerja k dejavnostim, v katerih naj bo otrok aktiven udeleženec v 

komunikacijskem procesu. Dobi naj možnost, da začne pogovor, pripoved, uvaja naj 

novo temo in menja vlogo poslušalca in pripovedovalca. S. Kranjc (v Grginič, 2005) 

opozori še na pomen kvalitetnih vprašanj, ki jih odrasli zastavljajo otroku. Ni potrebno, 

da nam otrok odgovarja v celih povedih, ker s tem uničimo spontanost govorne 

situacije, pomembno je vprašanje. Zastavljeno naj bo tako, da bo otrok nanj odgovoril z 

več kot le eno besedo in bo s tem napredoval v spontani komunikaciji. 
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1.3 KNJIŽNA VZGOJA 

V okviru knjižne vzgoje naj otrok spozna knjigo kot vir informacij, ponujene pa naj mu 

bodo knjige primerne njegovi starosti. Proces navajanja na knjigo naj bi se začel že v 

najzgodnejšem obdobju otrokovega življenja. Otrok ob spoznavanju različnih knjig, 

tako leposlovnih kot priročnikov, ob samostojnem prebiranju ter glasnem branju 

odraslih, osvaja koncept knjige. Seznani se z začetkom, koncem in smerjo branja ter 

razlikuje prvo in zadnjo stran. Prepozna naslov in naslovnico in se zaveda, da so simboli 

v knjigah črke. 

V okviru knjižne vzgoje se v vrtcih oblikujejo knjižni kotički, ki naj vsebujejo 

kvalitetna umetnostna in neumetnostna besedila. Stik s knjigo otroku omogoči 

zavedanje in spoznavanje različnih književnih del. Spozna in razlikuje naj umetnostna 

besedila, ki v njem prebudijo estetsko ugodje, ter neumetnostna besedila, v katerih si 

lahko pridobiva stvarne informacije (Grginič, 2005). Knjižni kotički naj bodo estetsko 

privlačni in udobni. 

Poleg knjig v knjižnem kotičku naj otroci dobijo priložnost za spoznavanje knjig v 

vrtčevski in/ali lokalni knjižnici (Grginič, 2005). Tako jim omogočimo knjižnično 

vzgojo. S tem bomo otrokom ponudili pestrejšo izbiro knjig, srečanja s knjižničarko, 

seznanitev s pravili ustanov ter učenja orientacije v takšnih ustanovah in med količinsko 

tako veliko ponudbo knjig (Grginič, 2005). 

 

1.4 KNJIŽEVNA VZGOJA 

Dejavnosti književne vzgoje v vrtcu se v veliki meri navezujejo in povezujejo z 

družinskim branjem. Gre za pogovore, pripovedovanje zgodb in nepogrešljivo 

neverbalno komunikacijo: očesni stik, mimiko obraza in telesni dotik. Tako je  

pomembno, da se književna vzgoja v vrtcu izvaja v skladu z načelom vertikalne 

kontinuitete oziroma povezanosti družine in vrtca (Grginič, 2005). 

Nepogrešljiv element književne vzgoje je kvaliteta književnih del, ki jih otrokom 

prebiramo. Kvalitetno mora biti tako besedilo kot tudi ilustracije oziroma fotografije. 

Nekateri menijo, da morajo biti mladinska književna dela poenostavljena, da bi otroci 

nižje starosti le-te lahko razumeli. Vendar M. M. Blažić (2011) meni, da so motivi za 

poenostavljanje velikokrat potrošniško naravnani in s tem pripomorejo k izgubi 
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literarno-estetske značilnosti knjige. Poleg kakovosti besedila in slikovnega materiala je 

pomembno, da otrokom podajamo tematsko in žanrsko raznolika besedila. Po 

Kurikulumu (1999) naj bi vzgojiteljice otrokom ponudile naslednje vrste oziroma žanre: 

slikanico, ljudsko in avtorsko pravljico, poezijo in lutkovno igro. Raznolikost mora biti 

tudi v tem, da ne izbiramo le literature, ki je blizu otrokovemu doživljajskemu svetu, 

ampak tudi literaturo z neznanim fantazijskim svetom, saj tako razvijamo sposobnost 

domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta (Grginič, 2005). 

Pri književni vzgoji ves čas poteka dialoško načelo srečevanja poslušalca in besedila. 

Pogovor otroka z besedilom vodi vzgojitelj in zajema: napovedovanje, obnavljanje, 

opazovanje zgradbe besedila, značilnosti zvrsti, opisovanje besedilne stvarnosti, 

zapomnitev, ustvarjalno pripovedovanje, dramatizacijo itd. Ne smemo pa pozabiti na 

element otrokovega neposrednega srečevanja z besedilom v komunikaciji z drugimi 

otroki in odraslimi (Grginič, 2005). 
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2 MLADINSKA KNJIŽEVNOST  

 

2.1 ZAČETKI IN OPREDELITEV MLADINSKE 
KNJIŽEVNOSTI 

Prva resnejša proučevanja mladinske književnosti na evropski ravni so se pojavila v 

drugi polovici petdesetih letih dvajsetega stoletja, od takrat dalje se mladinska 

književnost pojmuje kot posebni del književnosti. Do takrat je bila mladinska 

književnost obravnavana predvsem v pedagoških okvirih. Sčasoma je prišlo do 

depedagogizacije, kot proces odcepitve mladinske književnosti od pedagogike imenuje 

M. Kobe (1987). Tako se je mladinski književnosti omogočila uveljavitev v območju 

literarne vede in okvirnih literarnih teorij. 

M. M. Blažić (2011) pravi, da je mladinska književnost nadpomenka za dve področji: 

področje ustvarjanja za otroke in mladostnike ter področje književnosti, ki je bila 

prvotno napisana za odrasle in je sčasoma postala primerna za otroke.  

2.1.1 NASLOVNIKI V MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI 
Mladinsko književnost lahko opredelimo z vidika naslovnika. Naslovnik je v tem 

primeru otrok oziroma mladostnik, gledano po splošni definiciji otroka, je to oseba, do 

osemnajstega leta starosti. Tako M. Kobe (1987) navaja, da je mladinska književnost 

definicija bralca, definicija bralca pa postaja definicija literature. S preučevanjem 

otroške recepcije literarnih del se je v drugi polovici prejšnjega stoletja veliko ukvarjala 

nemška razvojna psihologija, ki je proučevala bralne interese, razvojna obdobja, fazni 

razvoj bralnih obdobij in različne tipologije mladega bralca. M. M. Blažić (2011) še 

pravi, da enotnega naslovnika ni, saj je že ena sama oseba večnaslovniško odprta. 

Mladinsko književnost lahko definiramo tudi z vidika namena. Sem sodijo dela, ki so v 

svojem osnovnem namenu pisana za mladega bralca, in dela, ki so bila prvotno 

namenjena odraslemu bralcu, vendar so se skozi čas postopoma spremenila v mladinsko 

branje (Kobe, 1987). Tako v okviru mladinske književnosti razlikujemo mladinsko in 

odraslo branje. Najdemo pa tudi dela namenjena mlademu naslovniku, ki jih berejo 

odrasli bralci. M. M. Blažić (2011) kot primere takega besedila navede pripoved 

Antoina de Saint-Exuperyja Mali princ in še nekatere druge.  
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2.1.2 DVOJNI NASLOVNIK 
Sodobna mladinska književnost se proučuje z vidika dvojnega naslovnika ali z 

nadgradnjo termina večnaslovniška mladinska književnost. To pomeni, da mladi in 

odrasli bralci ter bralci z različno motivacijo berejo isto knjigo in jo vidijo z različnih 

zornih kotov. Tudi posamezni bralec lahko isto knjigo prebere večkrat, vsakič z 

drugačnega zornega kota. M. M. Blažić (2011) kot slovensko avtorico večnaslovniških 

in večplastnih književnih besedil predstavi Svetlano Makarovič. 
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3  SLIKANICA 

 

Slikanica je osnovna oblika književnega dela za otroke v predšolskem obdobju in v 
prvih razredih osnovne šole. 

3.1 SLIKANICE BREZ BESEDILA 

Slikanice brez besedila celotno zgodbo predstavljajo zgolj skozi ilustracijo. Od bralca 

zahtevajo aktivno sodelovanje, saj mora vzpostaviti dialog z ilustracijo in tako odkriva 

zveze med posameznimi slikami in dogodki. Bralec bere posamezno in zaporedno tako 

gradi pričakovanja in pomenske sklepe, naslednja ilustracija pa njegova pričakovanja 

potrdi ali pa zavrne. Zelo pomemben vpliv na bralčevo sodelovanje in ustvarjanje 

sklepov imajo barve, perspektive, kadriranja in kompozicije (Haramija in Batič, 2013).  

3.2 ILUSTRIRANA KNJIGA 

Ilustrirana knjiga je sestavljena iz dveh samostojnih elementov: besedila in ilustracij. 

Besedilo predstavlja več kot polovico knjige, ilustracije pa nam ne pripovedujejo 

zgodbe, ampak nam zgolj osvetlijo predstave o literarnih likih, prostoru, času itd. Te 

knjige nam torej zgodbo pripovedujejo z besedilom, slike so zgolj dodatni element in 

vedno predstavljajo le delček zgodbe. Taka oblika knjige je primerna za drugo polovico 

predšolskega obdobja in začetek osnovne šole (Haramija in Batič, 2013). 

3.3 SLIKANICE 

Slikanica vsebuje tri pomembne sestavine: besedilo, ilustracije in interakcija med 

besedilom ter ilustracijo. D. Harmljan in J. Batič (2013, str: 23) navajata: »Slikanica je 

oblika knjige, ki združuje besedilo in ilustracijo v enovito celoto …«  

3.3.1 FUNKCIJA SLIKANICE 
Glede na funkcijo slikanice razlikujemo med leposlovnimi in informativnimi 

slikanicami. Informativne slikanice otroku nudijo točno določene informacije. Njihovo 

besedišče mora biti preprosto, trditve veljavne, ilustracije pa naj realno prikazujejo 

izbrano znanstveno disciplino oziroma delo (Haramija in Batič, 2013). Vloga 

leposlovne slikanice pa je, da otroku nudi združitev spoznavne, estetske in etične 

komponente. M. Nikolajeva (2003) pravi, da je slikanica sintetični medij, saj 

enakovredno združuje dve ravni komunikacije: verbalno in vizualno.  
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3.3.2 RAZPOREDITEV BESEDILA IN ILUSTRACIJ 
 

M. Kobe (1987) nam, glede na razporeditev besedila in slikanic, predstavi tri tipe 

slikanic. Prvi je klasični tip slikanice, pri katerem je ilustracija samostojna, njeno 

prepletanje z besedilom pa je v enakovrednem razmerju, a prostorsko ločeno. Drugi tip 

daje prepletu ilustracij in besedila nekoliko večjo svobodo. Ilustracije so postavljene 

med besedilo, ki je razdeljeno na manjše smiselne odlomke in se občasno vključuje v 

ilustracijo. Tretji tip nam pokaže pravo obliko slikanice. Tukaj se besedilo in ilustracije 

ves čas prepletajo in vsebinsko dopolnjujejo. Ilustrator, z občutkom za besedilo in 

ohranjanjem njegove identitete, le-to popolnoma prestrukturira in na novo organizira s 

smiselnim vključevanjem ilustracij.  

M. Nikolajeva (2003) pa predstavi tri interakcije besedila in slike: simetrično, pri kateri 

oba medija pripovedujeta isto zgodbo; komplementarno, pri kateri se besede in slike 

med seboj dopolnjujejo; stopnjevalno, pri kateri ilustracije poudarijo in presegajo 

besedilo in obratno. D. Haramija in J. Batič (2013) navajata, da slikanica vsebuje dve 

zgodbi: prva, ki jo pripoveduje besedilo, in druga, ki jo pripovedujejo ilustracije; dobre 

slikanice pa vsebujejo še tretjo zgodbo, ki je produkt prepletanja ilustracije in besedila. 

3.3.3 IZVOR BESEDILA IN ZAHTEVNOSTNE STOPNJE 
 

Besedila slikanice izhajajo iz vseh literarnih zvrsti in oblik, ki jih je mladinska 

književnost potrdila kot otroku primerne. To so tradicionalni viri, kot so: pripovedna 

proza, otroška ljudska pesem, klasična umetna pravljica, basen in uganka ter sodobna 

umetna poezija za otroke in iracionalna mladinska pripovedna proza. Slednja tematizira 

predvsem otroško doživljanje sveta, otrokova izkustva in interese. M. Kobe (1987) 

navaja, da se slikanica vedno bolj razvija v smeri približevanja otroku. Besedila 

postajajo vedno bolj senzibilna in primerna otroku sodobnega časa. 
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4 DIDAKTIKA MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI 

 

Mladinsko književnost pojmujemo na dva načina: kot literarno vedno ali kot književno 

didaktiko. Ključni pri mladinski književnosti je komunikacijski proces, pri katerem gre 

za komunikacijo med avtorjem, učiteljem in bralcem. Tako se mladinska književnost z 

obeh pojmovnih vidikov ukvarja z vprašanji, ki se navezujejo na te tri člene in tako 

zagotavljajo vedno višjo kakovost mladinskega branja (Saksida, 1994 ter Kordigel 

Aberšek, 20008). 

Temeljni cilj didaktike mladinske književnosti je spodbujanje otroka oziroma 

mladostnika k dejavni komunikaciji z literaturo. Za uresničevanje tega cilja je naloga 

vzgojnih dejavnosti, da so usmerjenje k branju leposlovnih besedil in spremljanju 

oziroma usmerjanju komunikacijsko-interpretativne dejavnosti. Gre za model 

komunikacijskega procesa med učencem, književnostjo in učiteljem, kar imenujemo 

komunikacijska didaktika književnosti. Znotraj didaktike mladinske književnosti 

razlikujemo dve temeljni usmeritvi: recepcijsko didaktiko, ki se usmerja predvsem v 

bralca in proces branja; sistemsko didaktiko, ki literaturo pojmuje kot poseben družbeni 

segment, preko katerega se oblikujejo družbeni odnosi. (Krakar Vogel in Blažić, 2013) 

4.1 SISTEMSKA DIDAKTIKA MLADINSKE 
KNJIŽEVNOSTI 

 

Literarni sistem je samostojen, obenem pa ga sooblikuje mreža kulturnih odnosov v 

določeni družbi. Tako vidimo, da je hkrati avtonomen in heteronomen, kar pomeni, da 

nanj vplivajo številni dejavniki. M. M. Blažić in B. Krakar Vogel (2013) navajata: 

»Mladinska književnost je literarni sistem, sestavljen iz dejavnikov, ki tvorijo 

komunikacijsko shemo.« To shemo tvorijo: 

– Literarni proizvajalec  – mladinski pisatelji, ki za otroke pišejo namensko ali pa 

so to avtorji za odrasle, katerih dela so skozi čas postala namenjena mladim. 

– Literarne institucije  – institucije, ki skrbijo za kakovost in pomen te družbeno-

kulturne dejavnosti (avtorji, kritiki, založbe, časopisi, univerze, ministrstva, šole, 

mediji, knjižnice, literarne nagrade itd.). Raznoliki so tudi medijski sistemi 

posredovanja literature: radio, avdio, video, multimedija, splet. Vse to 

uporabljamo tudi v šolah in vrtcih. 
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– Literarni trg  je dejavnik, ki se povezuje s potrošniškim in tržnim družbenim 

področjem. To je posebej opazno ravno pri mladinski književnosti. Dober primer 

so slikanice. Dejavnost literarnega trga se kaže tudi v širjenju in trženju 

določenega literarnega dela v drugačnih oblikah – filmi, avdio zapisi itd.  

– Literarni repertoar  sestavljajo besedila, avtorske zbirke, predlagane zbirke, 

pregledi, priporočilni seznami, seznami domačega branja, e-zbirke itd. 

– Literarni produkt  so dela mladinske književnosti in mladinska branja, ki so iz 

odraslega branja počasi postala mladinska. 

– Literarni sprejemniki  so otroci, učenci, mladi in odrasli (učitelji, pedagogi, 

profesorji, bralci idr.). 

Sistemska teorija mladinske književnosti deluje kot proces oziroma dinamičen odnos med 

vsemi naštetimi dejavniki. Osrednjo vlogo vedno prevzamejo avtor–delo–bralec ali 

proizvajalec–produkt–sprejemnik. Skupna cilja vsem sta vplivanje na sistem in kulturna 

vrednost književnega besedila (Krakar Vogel in Blažić, 2013). 

 

 

 

 

 



12 
 

II.  EMPIRI ČNI DEL 
 

5 OPREDELITEV PROBLEMA 

V predšolskem obdobju se otroci pogosto seznanjajo z zgodbami, s pravljicami, z 

različnimi knjigami … Ob tem se sprašujem, ali te resnično dobijo svoj pravi pomen ali 

jim je vse prevečkrat dodeljena le vloga nedodelane motivacije. Opažam, da knjige 

prepogosto izgubljajo vzgojno in izobraževalno vrednost. Otroci imajo zato primanjkljaj 

pri svojem odnosu do knjig, literarnih likov in zgodb. 

        Kurikulum za vrtce (1999) usmerja k šestim področjem vzgojnega delovanja: gibanje, 

jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Delovanje na vseh teh področjih 

omogoča dober otrokov razvoj. Pomembno je zavedanje o medsebojni prepletenosti 

raznolikih področij in tako tudi takšni naravnanosti pri načrtovanju dejavnosti. Posebno 

pozornost je treba nameniti uravnoteženemu prepletanju kurikularnih področij 

(Priročnik h Kurikulumu, 2001). Menim, da je otrokov odnos do književnosti 

pomemben, saj je to segment vzgoje, ki širi otrokovo obzorje in na več področjih 

spodbuja njegov razvoj. Tako bom v diplomskem projektu raziskovala, kako vključiti 

literaturo v otrokov vsakdan, s posebno pozornostjo na razvijanju otrokovega odnosa do 

literature, kar bom povezovala tudi z ostalimi kurikularnimi področji.  
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6 PROJEKT – USTVARIMO KNJIŽNICO 

 

Projekt Ustvarimo knjižnico je namenjen knjižni in knjižnični vzgoji v predšolskem 

obdobju. Deluje v okviru sistemske didaktike književnosti in po načelih Kurikuluma za 

vrtce (1999). Osnovno kurikularno področje, v okviru katerega se projekt razvija, je 

jezik, vanj pa se intenzivno vpletajo še vsa ostala področja. Projekt je namenjen 

predšolskim otrokom, v konkretnem primeru otrokom starim od 3 do 4 leta, in traja 

štirinajst dni. Osnovno izhodišče projekta je slikanica avtorice Ashild Kanstad Johnson: 

Polenček odpre muzej (2015). Po zgledu Polenčka otroci v nadaljevanju z vodilnima 

likoma, lutkama Petrom in Mojco, odpirajo knjižnico. Otroci v začetku spoznajo 

knjižnični sistem in knjižnico. V nadaljevanju so deležni raznolikih dejavnosti z 

različno tematsko osnovo, vsaka tematska osnova je tudi vodilo za ustvarjanje knjižnice. 

Ob koncu otroci osebno spoznajo in se srečajo s pisateljico in ilustratorko ter tudi sami 

postanejo pisatelji in zapišejo lastno zgodbo.  

 

6.1 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

6.1.1 CILJI 
 

– Otroke prek sistemske didaktike književnosti spoznati z različnimi pojmovanji: knjiga, 

branje, ilustrator, kazalo, knjižnica, književnost, naslov, naslovnica, pesnik, pisatelj, 

slikanica. 

– Otroke usmerjati k razvijanju pozitivnemu odnosu literature. 

– V predšolsko dejavnost knjižne in knjižnične vzgoje vključevati vsa kurikularna 

področja. 

 

6.1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 
– Kako otroci razumejo koncept književnosti ter preko katerih dejavnosti jim to lahko 

približamo? 

– Kako lahko s književno vzgojo povežemo tudi ostala področja Kurikuluma za vrtce 

(1999)? 

– Kako prek književnosti razvijamo odnos do pisne kulture – jezika in literature? 
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7 POTEK IN REZULTATI PROJEKTA 

 

7.1 PONEDELJEK – UVOD 

TEMA:  POLENČEK ODPRE MUZEJ STAROST OTROK: 3–4 leta 

PODROČJA:  JEZIK, DRUŽBA OBLIKE: skupna 

SREDSTVA: knjiga Polenček odpre muzej, lutki Peter in Mojca, izkaznica za knjižnico (če 

bi si želeli kaj izposoditi) 

CILJI: 

Otrok: 

– prisluhne branju knjige Polenček odpre muzej (2015); 

– ob prebiranju knjige doživlja ugodje, veselje in se vživi v zgodbo; 

– spozna pojme: naslov, avtor in naslovnica; 

– vzpostavi stik z lutko; 

– spozna, kje v kraju najdemo knjižnico; 

– spozna svojo domačo knjižnico in splošni koncept knjižnice. 

DEJAVNOSTI IN METODI ČNI POSTOPKI 

• Vzgojiteljica prebere knjigo Polenček odpre muzej. 

• Vzgojiteljica otroke vodi pri obnavljanju knjige. 

• V sobo vstopita Mojca in Peter – lutki. 

• Predstavita se in povesta, da sta dvojčka in zelo rada raziskujeta. Otrokom zaupata, da 

podnevi živita, ponoči pa odideta na sprehod in zbirata najrazličnejše predmete, prav tako 

kot Polenček. 

• Tudi otroci se predstavijo Petru in Mojci. Onadva z vsakim stopita v stik in vzpostavita 

komunikacijo. 

• Ko se spoznajo, otroke povabita, da se odpravijo z njima v knjižnico. 

• Otroci se obujejo, oblečejo in skupaj z Mojco in Petrom odidemo v knjižnico.  

• Najprej ugotovijo, kje se knjižnica nahaja, nato še, kako se tam obnašamo – dogovorimo se 

za pravila. 
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• V knjižnici spoznamo gospo knjižničarko, potem nas vodita Peter in Mojca, lahko tudi 

gospa knjižničarka. Pogledamo si, kje so knjige za odrasle, kje so pesmi, kje zgodbe, kje so 

knjige o avtomobilih in vremenu, kje so revije in nazadnje še, kje so knjige za otroke. Tudi 

tam si pogledamo različne vrste knjig, povemo, kako se knjigo vzame in kam se jo 

pospravi. Na koncu sledi čas za prosti ogled knjig. 

• Preden se poslovimo od Mojce in Petra, se nam zahvalita za obisk in obljubita, da nas 

bosta še obiskala. 

• Odpravimo se nazaj v vrtec. 

 

7.1.1 ANALIZA IZVEDBE  
 

Zgodba Polenček odpre muzej je otroke motivirala. Za njihovo starostno skupino je 

primerna in so jo otroci v celoti razumeli in doumeli. Zgodbi so lahko dobro sledili z 

vidika razporejanja besedila in slik. Na vsaki strani je malo besedila in kvalitetne 

ilustracije, ki zavzemajo celotno stran in se prepletajo z besedilom. Otroci so res lahko 

vstopili v zgodbo, saj se razvija v skladu z njenim kronološkim zaporedjem. Po 

končanem branju smo skupaj z otroki obnovili zgodbo. Otroci so se v obnavljanje 

aktivno vključevali. 

V osrednjem delu sta se nam pridružili lutki – lika Mojce in Petra. Predstavila sta se 

otrokom in vsakega poklicala po imenu ter mu zastavila vprašanje o prebrani knjigi. 

Otroci so se Petra in Mojce razveselili in pokazali velik interes za komunikacijo in stik z 

njima. Ko sta spoznala otroke, sta jih povabila v knjižnico, njun dom. Otroci so se 

povabila nemudoma razveselili. Peter in Mojca sta prej zastavila še nekaj vprašanj o 

lokaciji knjižnice v Cerkljah in o poti, ki nas bo pripeljala do nje, ter o vedenju v 

knjižnici. Večina otrok je vedela, kje v Cerkljah stoji knjižnica in po kateri poti pridemo 

do nje.  

Ko smo se odpravili, so otroci večinoma že vedeli, kod vodi pot do knjižnice. V 

knjižnici sta nas vodili lutki in predstavili svoj dom. Spoznali smo gospo knjižničarko in 

njeno delo. Razkazala sta nam nadstropje, kjer najdemo knjige za odrasle, za 

mladostnike in pesniške zbirke. Pokazala sta nam tudi police s knjigami o športu, hrani, 

zdravju itd. Videli smo označbe, na katerih piše, kje so zložene različne knjige. V 

spodnjem nadstropju sta nam pokazala knjige za otroke in tudi tukaj smo videli, kako so 
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zložene, razvrščene in označene. Naučili smo se, kam pospraviš kakšno knjigo potem, 

ko si jo pogledaš. Otroci so zatem imeli nekaj časa, da so prelistali knjige po lastni 

izbiri, na koncu smo si jih nekaj tudi izposodili. Peter in Mojca sta razložila postopek 

izposoje in določila otroke, ki so knjižničarki izročili knjige, in otroka, ki je izročil 

knjižno izkaznico. 

Otroci so pri vsem aktivno sodelovali, v knjižnici so z zanimanjem sledili lutkama, 

opazovali so, kar sta jim razkazala, in zastavljali vprašanja ter podajali odgovore.  

Peter in Mojca sta se nam zahvalila za obisk in se poslovila z obljubo, da nas še 

obiščeta. Odpravili smo se nazaj proti vrtcu.  

                           

Slika 1: Uvodno branje knjige Polenček odpre muzej 

 

 

 

Slika 3: Otroci navežejo stik z lutkama 

  

Slika 2: Obisk lokalne knjižnice Cerklje 
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7.2 TOREK - KNJIGE 

TEMA:  KNJIGE STAROST OTROK: 3–4 leta 

PODROČJA:  JEZIK OBLIKE: skupna 

SREDSTVA: lutki; knjiga Polenček odpre muzej (Kanstad Johnson, 2015); vreča polna 

knjig – kartonke, knjige iz blaga, slikanice; trije obroči, leseni zaboji; A4 list in flomastri – 

naslovnico; slike z različnimi vrstami knjig za oznako polic. 

 

CILJI: 

Otrok: 

– spozna različne fizične oblike in vrste knjig; 

– s pomočjo vzgojitelja poišče kriterij za razvrščanje in razvršča; 

– ozavesti sistem razvrščanja v knjižici in s pomočjo vzgojitelja tudi sam razvije obliko 

knjižnice v vrtcu; 

– spozna pojem naslovnica ter pojma naslov in pisatelj; 

– s pomočjo vzgojitelja prepozna temo pogovora in jo zapiše kot naslov.  

 

 

DEJAVNOSTI IN METODI ČNI POSTOPKI 

• Zberemo se v krogu in obnovimo vsebino prebrane knjige o Polenčku, ki odpre muzej. Na 

koncu obnove nas presenetita lutki Mojca in Peter. 

• Prineseta polno vrečo predmetov in povesta, da sta to nabirala danes ponoči in ker sta 

obljubila, da nas obiščeta, sta se odločila, da to storita kar danes in da s seboj prineseta vse, 

kar sta danes ponoči nabrala. 

• Vreča s predmeti gre v krogu, otroci tipajo v vreči, ne smejo gledati in ugibajo, kaj vse sta 

prinesla. 

• Ko vrečo razpremo in predmete previdno stresemo ven, ugotovimo, da sta prinesla veliko 

knjig – knjige iz blaga; kartonke in slikanice. 

• Otroke povabita, da si knjige ogledajo. 
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• Knjige vrnemo na sredino kroga. 

• Ugotovimo, da imamo velik nered, zato nas Peter povabi, da poiščemo način, kako bi te 

knjige uredili – Peter ima namreč rad red. 

• Peter namigne, da bi lahko knjige razporedili v tri skupine – otroci ugotavljajo, po katerem 

kriteriju bi jih lahko razvrščali. 

• Knjige postavimo v tri obroče, naš kriterij je fizična oblika knjige. 

• Mojca nas povabi, da bi to nekam pospravili. Onadva predlagata, da ustvarimo lastno 

knjižnico, kot je Polenček ustvaril svoj muzej. 

• Postavimo lesene zabojnike – namesto polic. 

• V knjižnici so knjige razporejene tako kot naše, ampak so tudi označene. 

• Mojca nas ponovno povabi, da ugotovimo, kaj sta nam onadva danes prinesla – KNJIGE, 

zato oblikujemo naslovnico, na katero napišemo naslov KNJIGE, pripišemo avtorja – to 

smo otroci iz skupine Rožice, ter dodamo sliko – ilustracijo. Naslovnico prilepimo na prvi 

leseni zabojnik. Vanj bomo zložili knjige, ki sta jih danes prinesla. Peter nas povabi, da 

označimo tudi skupine – spodaj pa nalepimo še sliko za knjige iz blaga, ki jih zložimo pod 

sličico, poleg oznako za kartonke in nato še za slikanice. 

• Lutkama Petru in Mojci se že zelo mudi nazaj v knjižnico – poslovita se. 

 

 

7.2.1  ANALIZA IZVEDBE 
 

Zbrali smo se v krogu in obnovili zgodbo Polenček odpre muzej (Kanstad Johnson, 

2010). Pogovorili smo se o tem, kako je knjiga nastala, in ugotovili, da jo je morala 

pisateljica napisati. Spoznali smo, kje najdemo pisatelja/ico – na naslovnici, in 

ugotovili, da je pisateljica te knjige Ashild Kanstad Johnson. Povedali smo, kje živi, kaj 

dela in si ogledali njeno fotografijo. Tako so otroci dobili konkretno podobo pisateljice, 

s tem je za njih ta oseba postala bolj resnična.  

Ko smo končali, sta se nam pridružila Peter in Mojca. S seboj sta prinesla polno vrečo 

predmetov in otroci so ugibali, kaj je v njej. Ugibanja so bila različna. V začetku smo 

dobili odgovor knjiga, potem so sledila mnenja, da so v njej plišaste igrače in drugo. 

Njihovo domnevo o tem, da so v vreči knjige, so zmotile mehke knjige iz blaga. 

Motivacija, ki je aktivirala njihov tip in je dosegla svoj namen, saj so čutila v 

predšolskem obdobju pomemben otrokov sprejemnik informacij. Na koncu smo vrečo 
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odprli in v njej našli knjige različnih vrst. Otroci so si lahko nekatere vzeli v roke in si 

jih ogledali. Namenila sem jim nekaj časa, da so se s predmeti spoznali.  

Peter in Mojca sta pripravila nalogo in otroke vprašala, kako bi uredili knjige. Začetek 

za otroke ni bil ravno lahek, tako sem jih usmerila s pravilom, da jih razvrščamo v tri 

skupine, in jim pomagala z vprašanjem, kaj sodi skupaj. Ta namig jim je zelo koristil in 

postavili so kriterij – knjige iz blaga, kartonke in slikanice. Vsak otrok si je vzel eno 

knjigo in jo razvrstil v primeren prostor. V posamezne prostore za razvrščanje smo 

dodali še slike, ki so kazale, po kakšnem kriteriju razvrščamo. 

Ko so otroci razvrstili knjige, sta nas Peter in Mojca povabila, da jih nekam pospravimo. 

Peter je kot namig pokazal, da je prejšnji dan za nas pripeljal posebne police, kamor bi 

jih lahko zložili – police so leseni zabojniki. Mojca nas je povabila, da tako, kot je 

Polenček zbiral predmete, mi zbiramo knjige in ustvarimo svojo knjižnico. Otroci so bili 

najprej malo zmedeni in šokirani, a ko so videli, kako naj bi to izgledalo, so bili 

navdušeni. Z veseljem so sprejeli pobudo. Pred tem nas je Mojca opozorila še na 

urejanje in označevanje knjig ter predlagala, da knjige označimo s pomočjo naslovnic. 

Pogovorili smo se o tem, kaj sta nam danes prinesla in tako so otroci ugotovili temo 

današnjega dne. Tokratna tema so bile knjige in to smo tudi zapisali kot naslov na 

današnjo naslovnico. 

Vsi skupaj smo odšli do polic. Izbrali smo prostor, tja nalepili današnjo naslovnico, 

spodaj na polico pa je vsak otrok postavil svojo knjigo. Razvrstili smo jih glede na 

material. Na koncu smo z otroki poiskali ime knjižnice, ki jo bomo oblikovali. Skupina, 

v kateri otroci delujejo, se imenuje Rožice. Tako smo izbrali ime Knjižnica pri Rožicah. 

        

 

 

Slika 5: Oblikovanje knjižnice  
Slika 4: Razvrščanje 
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7.3 SREDA – PRAVLJICE 

TEMA:  PRAVLJICE STAROST OTROK: 3–4 leta 

PODROČJA:  JEZIK OBLIKE: skupna 

SREDSTVA:  pisma; paket; knjige: Janko in Metka (J. Grimm in W. Grimm, 2011), Rdeča 

kapica (J. Grimm in W. Grimm, 2013), Martin Krpan z Vrha (F. Levstik, 2009); sličice:  

Rdeča kapica, košara, volk, konj, klobuk, škornji, Brdavs, drobtinice kruha, hiša iz sladkarij, 

peč, čarovnica; material za naslovnico 

CILJI: 

Otrok: 

– spoznava različne vrste knjig; 
– posluša pravljice in zgodbe;  

– doživlja in spoznava pravljice in zgodbe; 

– spozna, da je ena pravljica ali zgodba lahko zapisana v različnih knjigah z različnimi 

ilustracijami; 

– razvija jezikovne zmožnosti z obnavljanjem zgodb in pravljic; 

– ustrezno prireja vsebino zgodbe s sličicami;  

– s pomočjo vzgojitelja poišče kriterij za razvrščanje in razvršča; 

– ozavesti sistem razvrščanja v knjižici in s pomočjo vzgojitelja tudi sam razvije obliko 

knjižnice v vrtcu; 

– utrjuje pojme naslovnica, naslov in pisatelj; 

– s pomočjo vzgojitelja prepozna temo pogovora in jo zapiše kot naslov; 

– različne vrste knjig pravilno razvršča in umešča v nastajajočo knjižnico. 

 

 

DEJAVNOSTI IN METODI ČNI POSTOPKI 
• Danes nam Peter in Mojca pošljeta pismo. 

• V pismu piše:  

» Pozdravljeni, dragi otroci! 

Danes naju ne bo k vam na obisk. Nimava časa, saj bereva najine najljubše pravljice in zgodbe. 

Pošiljava vam, kar sva našla danes ponoči. 
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Lep pozdrav od Mojce in Petra!« 

• Preberemo pismo in odpremo paket, ki sta nam ga poslala. V paketu najdemo 

najprej polno slik iz zgodb o Janku in Metki, Rdeči kapici ter Martinu Krpanu. 

• Otroci pripovedujejo o tem, kaj bi to bilo in kako bi slike lahko razvrstili. 

• Ko slike razvrstimo v tri obroče, si paket ogledamo še bolj podrobno – v njem 

najdemo še knjige: Janko in Metka (J. Grimm in W. Grimm,2011), Rdeča kapica (J. 

Grimm in W. Grimm, 2013) ter Martin Krpan z Vrha (F. Levstik, 2009). 

• Otroci obnavljajo vsebine knjig ob slikah. Če vsebine ne poznajo, knjigo lahko 

preberemo. 

• Zatem najdemo še eno pismo, v katerem nas Peter in Mojca povabita, da knjige 

postavimo v knjižnico, označimo in poiščemo še kakšne pravljice in zgodbe ter jih 

dodamo v knjižnico. 

• Izdelamo naslovnico, na katero napišemo: Knjige s pravljicami in zgodbami, 

avtorja, ter namesto ilustracije nanjo prilepimo po eno sliko vsake zgodbe oz. 

pravljice. 

 

 

7.3.1  ANALIZA IZVEDBE  
 

Pismo, ki smo ga prejeli, je motiviralo otroke. Zbrali smo se v krogu in ga prebrali. 

Informacija o tem, da Peter in Mojca bereta svoje najljubše pravljice, je prevzela 

pozornost otrok in usmerila njihove misli k pravljicam. Dobra motivacija in pripomočki 

za delo so bile sličice in knjige, ki sta jih poslala poleg pisma. Najprej sem otroke 

vprašala o vsebini pravljic in zgodb. Ugotovila sem, da jih slabo poznajo, tako smo si 

vzeli čas in obnovili vse tri zgodbe. Otroci, ki so zgodbe poznali, so z menoj obnavljali 

in tako razvijali svoje komunikacijske spretnosti.  

Spoznali smo, da ima lahko ena zgodba več različnih knjig z različnimi ilustracijami. 

Ogledali smo si dve različici knjige Janko in Metka. Ko smo poznali dogajanje v 

besedilih, smo lahko nadaljevali z nalogo, ki sta nam jo v pismu posredovala Peter in 

Mojca – prirejanje sličic.  

Ob koncu so bila dana književna dela že dodobra zasidrana v vsakem otroku. Poiskati 

smo morali le še naslov za naslovnico. Pojmov naslov, naslovnica in pisatelj/ica še niso 
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osvojili, napredek pa vidim v tem osvajanju rutine oblikovanja naslovnice. Tako jim 

naslovnica postaja vedno bolj domača. S pomočjo so oblikovali naslov – Knjige s 

pravljicami in zgodbami; kot pisatelje smo zapisali otroke iz skupine Rožic. Ko smo 

imeli naslov in avtorja, smo se vprašali, kaj nam še manjka. Odgovor je bil: »Slika.« 

Ugotavljali smo, kje bi jo dobili, in se odločili, da lahko nalepimo slike, ki smo jih 

razvrščali. Otroci so iz vsakega obroča, torej od vsake zgodbe ali pravljice, izbrali po 

eno sliko, ki smo jo prilepili na naslovnico. 

Naslovnico smo prilepili na steno in pod njo v knjižnico zložili knjige z zgodbami in 

pravljicami, ki smo jih razvrstili glede na zgodbo. 

 

        Slika 6: Branje pravljic 

 

 

Slika 7: Vstavljanje knjig v knjižnico – pravljice in zgodbe 
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7.4 ČETRTEK – BONTON 

TEMA:  BONTON STAROST OTROK: 3–4 leta 

PODROČJA:  JEZIK, DRUŽBA OBLIKE: skupna 

SREDSTVA: knjige, ki prikazujejo vedenje po bontonu; lutki; slike, ki prikazujejo vedenje 

po bontonu; pripomočki za naslovnico 

 

CILJI: 

Otrok: 

– spoznava različne vrste knjig – knjige o bontonu; 

– spozna pojem bonton; 

– spozna, da v družbi veljajo določena pravila, ki prispevajo k temu, da se vsi dobro 

počutimo; 

– spozna, da ima vsako okolje določena pravila vedenja; 

– spozna knjige o bontonu; 

– s pomočjo vzgojitelja poišče kriterij za razvrščanje in razvršča; 

– obnavlja pojme naslovnica, naslov in pisatelj in jih s pomočjo vzgojitelja ustrezno 

oblikuje; 

– spozna, kdo je ilustrator; 

– različne vrste knjig pravilno razvršča in umešča v nastajajočo knjižnico. 

DEJAVNOSTI IN METODI ČNI POSTOPKI 

• Ponovno nas obiščeta Mojca in Peter, ki povesta, da sta danes v knjižnici našla 

knjige, ki govorijo o obnašanju.  

• Pokažeta jih, skupaj jih prelistamo in preberemo. 

• Ugotovimo, v katerih družbenih prostorih imamo določena pravila vedenja.  

• Imamo slike, ki prikazujejo primerno vedenje po bontonu – slike razporedimo v tri 

obroče, na tri tematska področja – dom, vrtec, knjižnica.  

• Otroci sedijo v krogu, vsak pride v sredino, si izbere eno sliko, opiše vedenje na 

njej in jo razvrsti v pravi obroč. 
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• Skupaj prelistamo knjige o bontonu in ob tem obnavljamo vsebino v njih. 

• Na koncu tudi knjige o vedenju vstavimo v knjižnico in oblikujemo naslovnico – 

naslov: Knjige o vedenju, avtor ter slika. Dodali bomo še sliko, ki jo bodo narisali 

otroci (kako se lepo vedem za mizo).  

  

 

7.4.1 ANALIZA IZVEDBE  
 

Pričakovanje prihoda Petra in Mojce je bilo danes že zelo opazno. Otroke je že med 

zajtrkom zanimalo, ali prideta, kdaj prideta, ali bosta tudi danes kaj prinesla. 

Ko smo se zbrali v krogu, sta prišla in povedala, da prinašata knjige, ki govorijo o 

vedenju. Knjige sta pokazala otrokom, ki so jih najprej sami prelistali in si jih ogledali, 

nato pa smo skupaj prelistali in prebrali pravila o lepem vedenju. Otroci so tako 

spoznali, da ne poznamo le knjig s pravljicami, ampak obstajajo tudi knjige, ki govorijo 

o določenih družbenih pravilih – tokrat o lepem vedenju. 

Po pregledu knjig smo ugotovili, da so v različnih okoljih različna pravila vedenja. Peter 

in Mojca sta nam pripravila slike, ki so simbolizirale neprimerno oz. primerno vedenje. 

Otroci so sličice razvrstili glede na okolje, ki mu pripada določeno vedenje. Kriterij je 

bilo tokrat težko določiti, tako so potrebovali precej usmeritve. Pri razvrščanju je bilo 

več pravilnih možnosti in jim je bilo dopuščeno razvrstiti po njihovi presoji. Po 

razvrščanju je sledilo še nekaj pogovora o pravilih vedenja v vrtcu in našem 

upoštevanju teh pravil. Zatem smo prelistali knjige o bontonu, ki sta jih prinesla Peter in 

Mojca. Otroci so ob listanju opisovali ilustracije in pripovedovali o tem, kaj menijo, da 

piše pod določenim naslovom v knjigi. 

Ob koncu je ponovno sledilo oblikovanje naslovnice. Pojem naslovnica jim je že prišel 

v uho, kot je tudi ustvarjanje naslovnice ob koncu dejavnosti že postalo rutina. Otroci so 

sami začeli razmišljati o naslovu in ta pojem je večina usvojila. Tokratni naslov so 

oblikovali sami – Knjige o vedenju. Nekoliko se je zataknilo pri pisatelju, tega večina še 

ni usvojila. Dejstvo, da potrebujemo slike na naslovnici, pa je usvojila večina otrok. 

Tako smo danes dodali še ilustratorja. Za ilustratorja smo tokrat določili vzgojiteljico in 

enega otroka.  
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Ob zaključku smo umestili naslovnico in pod njo na police vložili knjige. Zaključni del 

urejanja aktualne vsebine so usvojili vsi otroci. Ob tem vedno ponovimo prejšnje enote, 

preverimo, ali so enote urejene in knjige pravilno razvrščene. 
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7.5 PETEK – ŠPORT 

TEMA:  ŠPORT STAROST OTROK: 3–4 leta 

PODROČJA:  JEZIK, GIBANJE  OBLIKE: skupna, skupinska, 
individualna 

SREDSTVA: smuči in čevlji za alpsko smučanje, smuči in čevlji za tek na smučeh, 

rokavice, čelada, smučarska očala, palice za smučarski tek; lutki; knjige o športih; 

pripomočki za pripravo športnega dopoldneva na prostem; material za pripravo sličic 

(zimski, poletni in skupinski športi), material za pripravo naslovnice 

 

CILJI: 

Otrok: 

– spoznava raznolike športe, značilnosti in pravila teh športov; 

– loči zimske, letne in skupinske športe; 

– se seznani z raznoliko športno opremo in zna določiti, kateremu športu pripada določena 

oprema oz. pripomoček; 

– izvaja nekatere skupinske in individualne športne aktivnosti in pri tem čuti ugodje; 

– spozna knjige o športu;  

– poišče kriterij za razvrščanje in razvršča; 

– obnavlja pojme naslovnica, naslov, ilustrator, pisatelj in jih brez pomoči vzgojitelja 

ustrezno oblikuje; 

- različne vrste knjig pravilno razvršča in umešča v nastajajočo knjižnico. 

 

DEJAVNOSTI IN METODI ČNI POSTOPKI 
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• Mojca in Peter nas obiščeta s polnim zabojem športne opreme in športnih pripomočkov. 

• Predmete si ogledamo in povemo, h kateremu športu spada kakšen športni pripomoček.   

• Ugotavljamo, v katerem letnem času lahko izvajamo kakšen šport – za katerega imamo 

pripomočke.  

• Poiščemo kriterij za razvrščanje opreme in pripomočkov ter razvrščamo. 

• Ogledamo si knjige o športu. Otroci ob knjigah pripovedujejo o vsebini knjige, opisujejo 

ilustracije. 

• Oblikujemo naslovnico, avtor in naslov: Knjige o športu. Določimo ilustratorja. 

• Knjige vstavimo v knjižnico. 

• Povabimo Petra in Mojco na športno dopoldne. Na vrtčevskem dvorišču pripravimo 

športne dejavnosti: plastične smuči, nogomet, košarka, hokej, tricikli in skiroji, tenis itd. 

 

 

7.5.1 ANALIZA IZVEDBE  
 

Opažam, da otroci v času proste igre, pred zajtrkom, ko prihajajo, v času, ko vstajajo, in 

med dejavnostmi radi posegajo po knjigah. Vzamejo knjigo, jo prelistajo, vrnejo na 

polico. Nekateri knjigo vrnejo na prostor, kjer so jo vzeli, drugi potrebujejo še nekaj 

usmeritev za pravilno razvrščanje. Nekateri otroci po tem, ko prelistajo knjigo, le-to 

vrnejo na polico in odidejo k drugi dejavnosti, drugi otroci pa po tem, ko prelistajo prvo 

knjigo, vzamejo še drugo, morda še tretjo. Večina otrok ob listanju knjige tudi obnavlja 

vsebino knjige ali si ob danih ilustracijah izmišljuje svoje zgodbo. 

Pismo, ki sta ga tokrat poslala Peter in Mojca, v katerem je pisalo, da sta odšla na 

smučanje, je v otrocih vzbudilo veliko željo po pogovoru o zimskih športih in 

aktivnostih na snegu. Tako sem najprej vsakemu, ki je želel, dala priložnost 

pripovedovati o svojih zimskih aktivnostih. Tako otroci usvajajo jezikovno zmožnost 

verbalne in neverbalne komunikacije v skupini. S tem sem hkrati pridobila njihovo 

pozornost in misli usmerila k današnji temi.  

Sledilo je nadaljevanje – poln zaboj športne opreme, ki sta ga Peter in Mojca pustila 

pred vrati. Otroci so bili navdušeni, vsi so se želeli vsega dotakniti in si vse dobro 

ogledati. Dala sem jim nekaj časa, da so si opremo sami ogledali in jo nekoliko 
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preizkusili. V nadaljevanju smo si vsak pripomoček ogledali in otroci so pripovedovali 

o tem, h kateremu športu sodi, za kaj ga uporabljamo, opisali so, kako izgleda, kako je 

sestavljen, kako deluje itd. Otroci so dejavnosti aktivno sledili, postavljali so vprašanja 

in odgovarjali, tako so bili govorno aktivni v opisovanju, izražanju namena in v 

komunikaciji z odraslimi in vrstniki. Trudila sem se, da so bili govorno aktivni vsi 

otroci. Ko smo pripomočke dobro spoznali, smo jih, kot po že usvojeni navadi morali 

razvrstiti, da ne bi imeli takšnega nereda. Pri postavljanju kriterijev so imeli otroci 

veliko idej. Tako smo najprej vse pripomočke razvrstili glede na to, ali jih oblečemo, 

obujemo ali so kot pripomoček za igranje. Zatem pa po kriteriju, kateremu športu so 

namenjeni: zimskemu, poletnemu ali skupinskemu. 

Na koncu so otroci že sami vedeli, kaj sledi: oblikovanje naslovnice. O naslovu tokrat ni 

bilo veliko dvomov – Knjige o športu. Tudi pojem pisatelj/ica večina že razume. Tokrat 

smo drugič določili tudi ilustratorja in ilustratorko. Otroci že dobro poznajo, kam 

postaviti nove knjige, novo naslovnico. Ko urejamo knjige, jih znajo pravilno razvrstiti 

glede na njihovo temo. 

Ko so bile knjige o športu vstavljene v knjižnico, smo na zunanjem dvorišču pripravili 

športno dopoldne. Otroci so se dobro znašli in uživali pri igri hokeja, nogometa, tenisa, 

vožnji s tricikli in skiroji itd.  

 

 

Slika 8: Oblikovanje knjižnice – knjige o športu 

 

 

 

  
Slika 9: Spoznavanje in preizkušanje športne opreme 



29 
 

7.6 PONEDELJEK – TEHNOLOGIJA 

TEMA:  TEHNOLOGIJA STAROST OTROK: 3–4 leta 

PODROČJA:  JEZIK, DRUŽBA OBLIKE: skupna 

SREDSTVA: slike na e-mailu, natisnjene slike predmetov, obroči, vreča s knjigami, 

pripomočki za naslovnico 

 

CILJI: 

Otrok: 

– se seznani s pojmom tehnologija; 

– se seznanja z različnimi načini komuniciranja in prenosa informacij v besedi ali sliki; 

– obnavlja znanje o tehnoloških pripomočkih; 

– pripoveduje o uporabi domačih strojev, komunikacijskih in prevoznih sredstvih; 

– išče kriterij za razvrščanje in razvršča; 

– obnavlja pojme naslovnica, naslov, ilustrator, pisatelj in jih brez pomoči vzgojitelja 

ustrezno oblikuje; 

– knjige pravilno razvršča in umešča v nastajajočo knjižnico. 

DEJAVNOSTI IN METODI ČNI POSTOPKI 

• Mojca in Peter nam tokrat pošljeta pismo, v katerem pišeta, da sta nam po elektronski pošti 

poslala slike, ki prikazujejo, kaj sta našla prejšnjo noč. Žal tokrat ne bosta prišla na obisk, 

saj sta čez vikend odšla na počitnice v knjižnico Kranj. 

• Vzgojiteljica prebere pismo. Ugotovimo, kje je Kranj in povemo, da imamo tam mestno 

knjižnico. Nadaljujemo s pogovorom o tem, kaj potrebujemo, da si lahko ogledamo slike v 

elektronski pošti – računalnik in internet. 

• Vključimo računalnik in si ogledamo slike, na katerih sta Mojca in Peter fotografirana s 

kosilnico, sesalcem, pralnim strojem, avtom, letalom in podmornico. Na nekaterih pa 

govorita po telefonu, slikata in pišeta na tipkovnici računalnika. 

• Ogledamo si, ob katerih predmetih sta se fotografirala, kako le-ti delujejo, zakaj jih 

uporabljamo itd. 
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• Vzgojiteljica prinese slike teh predmetov, najdemo kriterij za razvrščanje in slike 

predmetov razvrstimo.  

• Ko so razvrščeni pogledamo v vrečo, ki sta nam jo poslala Peter in Mojca, in v njej 

najdemo knjige o tehnoloških izumih, prevoznih sredstvih itd. 

• Oblikujemo naslovnico – naslov, pisatelji, ilustratorji (določimo nekoga, ki bo narisal, in 

zapišemo njegovo ime) in ilustracija. 

• Knjige razvrščene vstavimo v knjižnico. 

• V času igre otrokom ponudimo kotiček s tehnološkimi predmeti – telefoni, fotoaparati, 

tipkovnice itd. 

 

7.6.1 ANALIZA IZVEDBE  
 

Še vedno in vse bolj pogosto otroci v času prostih dejavnosti, igre itd. posegajo po 

knjigah iz Knjižnice pri Rožicah. Včasih si knjigo vzame en sam otrok, včasih se dva ali 

pa skupina otrok dogovori, katero knjigo bodo gledali, nato jo odnesejo k mizi in si jo 

ogledajo. Zanimive so tudi situacije, ko eden od otrok vzame knjigo, jo začne listati in 

ko naleti na nekaj zanimivega, pokliče prijatelja in še njemu razloži ter mu pokaže; kaj 

je našel. Toko se otroci s pomočjo verbalne komunikacije urijo v socialnih veščinah, 

hkrati pa razvijajo jezikovne in govorne sposobnosti. Poleg tega s pomočjo 

informacijskih slikanic knjiga postaja spontano sredstvo učenja.  

Tokrat je bila v pismu, ki smo ga prejeli, omenjena Mestna knjižnica Kranj. Pogovorili 

smo se o tem, kje je Kranj in tako spoznali, da imamo tam matično Mestno knjižnico 

Kranj. 

Sledilo je razpravljanje o tem, katere tehnološke pripomočke potrebujemo, da lahko 

prejmemo e-pošto. Priskrbeli smo računalnik in se povezali z internetom. Sledil je 

ogled, opis in namen predmetov, ob katerih sta se Mojca in Peter fotografirala ter 

fotografije poslala po pošti. Po ogledu smo jih lahko razvrstili. Kriterij, ki so ga otroci 

našli z nekaj pomoči, je predmete delil na medije, domače stroje ter prevozna sredstva. 

Ob koncu so otroci že težko pričakovali knjige. Dobili smo knjige o prevoznih 

sredstvih, o razvoju strojev itd. Otroci so imeli nekaj časa, da so knjige lahko prijeli, jih 

prelistali, si ogledali slike. Ob prejšnjih dejavnostih in temah sem spoznala, da je 

element, ko se otroci osebno spoznajo s knjigami, zelo pomemben. Odnos do knjig o 
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tistih temah, ki smo jih usvajali na tak način, da smo vse knjige pozorno prelistali, 

preden smo jih dali na police, je bil namreč veliko boljši kot do tistih, pri katerih tega 

nismo storili. 

Na koncu smo oblikovali naslovnico, naslov, pisatelja in izbrali ilustratorja. Knjige smo 

vstavili v knjižnico in kasneje dodali še naslovnico. 

    

Slika 10: Prebiranje knjig v času proste igre 

 

 

 

Slika 11: Z lutkama Mojco in Petrom smo komunicirali preko elektronske pošte 
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7.7 TOREK – VREME 

TEMA:  VREME STAROST OTROK: 3–4 leta 

PODROČJA:  JEZIK, NARAVA OBLIKE: SKUPNA 

SREDSTVA: Peter in Mojca, sončna krema, očala, dežni plašč, dežnik, škornji, lučka, 

odsevnik, odbojni jopič, knjige, pripomočki za naslovnico, slike za razvrščanje, aplikat za 

opazovanje vremena 

CILJI: 

Otrok: 

– predmete poveže z različnimi vremenskimi pojavi in se opredeli, čemu nam služijo; 

– zna poimenovati vremenske pojave – dež, megla, sneg, sončno vreme; 

– spoznava, kako nastanejo oblaki in zakaj pada dež; 

– spozna knjige o vremenu; 

– poišče kriterij za razvrščanje in razvršča; 

– obnavlja pojme naslovnica, naslov, ilustrator, pisatelj in jih brez pomoči vzgojitelja 

ustrezno oblikuje; 

– različne vrste knjig pravilno razvršča in umešča v nastajajočo knjižnico. 

DEJAVNOSTI IN METODI ČNI POSTOPKI 
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• Tokrat Peter in Mojca prideta z dežnikom, lučko in sončnimi očali. 

• Povesta, da sta vse to našla, in ker vreme zna biti tako zelo spremenljivo, sta se odločila, 

da nam kar vse prineseta, da se bomo lahko primerno zaščitili pred dežjem, meglo ali 

soncem. 

• Otroci si ogledajo predmete in pogovorimo se o teh pojavih, pokažeta nam tudi knjige o 

teh vremenskih razmerah. 

• Vzgojiteljica pomaga Petru in Mojci razložiti, zakaj nastane megla, kdaj pada dež in kaj je 

sonce. Ob razlagah si ogledamo ilustracije v knjigah in preberemo opise, ki jih kasneje 

otroci ob slikah obnavljajo.  

• Zatem ustrezno razvrstimo pripomočke, ki sta nam jih prinesla Mojca in Peter, glede na 

vremenski pojav, pri katerem jih uporabljamo. 

• Oblikujemo naslovnico – naslov, pisatelji, ilustratorji (določimo nekoga, ki bo ilustrator, in 

zapišemo njegovo ime) in dodamo ilustracijo. 

• Knjige razvrščene vstavimo v knjižnico in ustrezno pritrdimo še pravilne oznake in 

naslovnico. 

• Vzgojiteljica pripravi še aplikat za opazovanje vremena (vremensko postajo) in tako bodo 

otroci vsak dan označili, kakšno vreme je zunaj. 

 

 

7.7.1 ANALIZA IZVEDBE  
 

Tokrat sem med prosto igro opazovala deklico in dečka, ki sta se odločila za 

pregledovanje knjig. Najprej je deklica izbrala knjigo in dečku pripovedovala, kaj je v 

njej duhovitega in ob tem sta se oba zelo nasmejala. Nato je deček knjigo pospravil in 

sam izbral novo knjigo ter deklici pripovedoval o dogodkih v njej. Tako ocenjujem, da 

se uresničujejo cilji, da otrok s knjižno spodbudo sodeluje v komunikacijah v manjših 

skupinah ali parih ter da se po svojih željah, v različnih govornih položajih, angažira za 

pogovor, vpeljuje nove teme, se igra in zabava z besedami in strukturami (Kurikulum, 

1999).  

Peter in Mojca sta svoj obisk tokrat popestrila z različnimi predmeti. Tako sta v otrocih 

zbudila zanimanje in pripovedovala o vremenskih pojavih: dežju, megli in soncu. 

Pogovarjali smo se o nastanku teh pojavov. Pri tej temi sem zelo sledila otrokom, 

njihovim vprašanjem in zanimanju ter predznanju. Med otroki se je razvil pogovor o 
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vremenskih pojavih. Odgovore na vprašanja, ki so se pojavila, pa smo iskali v knjigah.  

Praktično smo prikazali izhlapevanje vode. V kuhinji smo si izposodili električni grelnik 

in kozico ter v njej zavreli vodo. Tako si otrok resnično predstavlja, kako se kapljice 

lahko dvigajo v nebo. Kako nastane oblak, pa smo si ogledali, ko smo 50 cm nad 

posodo, iz katere je izhlapevala voda, postavili pokrovko, na kateri so se nabrale 

kapljice. Otroci so ob tem razvijali sposobnost opisovanja ter zastavljanja vprašanj. Na 

koncu smo povedali, h kateremu vremenskemu pojavu sodi kakšen predmet. Na tej 

točki so otroci postavili kriterij za razvrščanje in predmete razvrstili. Iskanje kriterijev 

in urejanja je že rutina in otroci točno vedo, kaj je njihova naloga. Dobro se znajdejo pri 

določanju kriterija in večina tudi pravilno razvršča. Peter in Mojca sta nam prinesla 

vremensko ploščo in otrokom dodelila nalogo, da nanjo vsak dan prilepijo vremenski 

znak, ki bo prikazoval, kakšno vreme je tisti dan. Tako smo spoznali tudi simbole za 

določeno vremensko stanje. Otroci s tem spoznavajo komunikacijo s simboli. 

Ob zaključku dejavnosti so otroci že precej samostojno našli naslov, pisatelje že 

poznamo, določili smo ilustratorja, ki je na naslovnico narisal risbo. Knjige smo odnesli 

v knjižnico in pritrdili naslovnico. 

                               

Slika 12: Mojca in Peter pomagata otroku pri razvrščanju 

  

 

 

 

Slika 13: Oblikujemo knjižnico -
Knjige o vremenu 
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7.8 SREDA – IGRAČE 

 

TEMA:  IGRAČE STAROST OTROK: 3–4 leta 

PODROČJA:  JEZIK, DRUŽBA OBLIKE: skupna, skupinska 

SREDSTVA: Peter in Mojca, plišaste igrače, konstruktorji, družabne igre, pripomočki za 

naslovnico, slike za razvrščanje, obroči, vreča s knjigami 

 

CILJI: 

Otrok: 

– samostojno pripoveduje o igrači, ki jo izbere; 

– spozna, da se igrače delijo v več skupin in skupine poimenuje; 

– poišče kriterij za razvrščanje in razvršča; 

– spozna knjige o igračah; 

– obnavlja pojme naslovnica, naslov, ilustrator, pisatelj in jih brez pomoči vzgojitelja 

ustrezno oblikuje; 

– različne vrste knjig pravilno razvršča in umešča v nastajajočo knjižnico; 

– se v manjših skupinah igra z določeno vrsto igrač; 

– spoznava skupinske igre, ki temeljijo na določenih pravilih; 

– se igra z mehkimi igračami, ki mu vzbudijo občutek topline; 

– ob igri s konstruktorji razvija ustvarjalnost in finomotorične spretnosti. 

DEJAVNOSTI IN METODI ČNI POSTOPKI 

• Tokrat prideta Mojca in Peter že zelo zgodaj. Tako sta vesela, saj sta ponoči našla veliko 

različnih igrač.  

• V sredino kroga postavita vse igrače, ki sta jih našla. 

• Otroci opazujejo igrače, pogovarjamo se o tem, kako se igramo z različnimi igračami itd. 

• Peter ima rad, da so stvari urejene, zato nas prosi, da igrače uredimo. 

• Poiščemo kriterij za razvrščanje in jih razvrstimo. 

• Zdaj, ko so igrače urejene, se lahko z njimi igramo, a prej moramo pogledati še knjige, ki 

sta nam jih prinesla Peter in Mojca. 
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• Pregledamo knjige, jih razvrstimo. Oblikujemo naslovnico – naslov, pisatelji, ilustratorji 

(določimo nekoga, ki bo narisal, in zapišemo njegovo ime) in ilustracija. 

• Knjige razvrščene vstavimo v knjižnico in ustrezno pritrdimo še pravilne oznake in 

naslovnico. 

• Zatem se razporedimo v igralne skupine – nekateri se bodo igrali s konstruktorji, drugi s 

plišastimi igračami, tretji z družabnimi igrami. Skupine se bodo menjale.  

• Igralni dan se lahko začne. 

 

 

7.8.1 ANALIZA IZVEDBE  
 

Danes smo v  Knjižnico pri Rožicah umestili še udobne blazinice za sedenje na tleh. 

Otroci so bili nad novostjo navdušeni in moram reči, da je v knjižnici nastala prava 

gneča.  

Peter in Mojca sta tokrat s seboj prinesla igrače. Postavila sta jih v sredino kroga. Otroci 

so bili presenečeni, saj so vajeni, da so igrače sestavni del proste igre in se jih v tako 

velikem številu ne uporablja takrat, ko se zberemo v krogu k dejavnosti. Tako sem jim 

pustila nekaj časa, da so razpravljali o igračah, si kakšno vzeli v roke in pripovedovali, s 

katero igračo se najraje igrajo, na kakšen način itd. Po določenem času smo vse igrače 

zbrali na sredini kroga in Peter, ki ima rad, da so stvari razvrščene, je otroke prosil, da ta 

igrače klasificirajo. Otroci so tokrat sami, brez pomoči vzgojiteljice, našli kriterij in 

igrače umestili v prave obroče. 

V drugem delu smo si ogledali knjige o igračah in igri. Otroci so bili presenečeni, da 

tudi o tej temi obstajajo knjige, in ko smo se pogovarjali, smo ugotovili, da v veliko 

knjigah najdemo motiv igrač in otrok, ki se z njimi igrajo. 

Iskanje današnjega naslova ni bilo težko, hitro smo našli rešitev – Knjige o igračah. 

Domenili smo se, kdo bo tokratni ilustrator in zapisali pisatelje – otroci iz skupine 

Rožice. Vsako knjigo je vzel en otrok in knjige smo odnesli do knjižnice. Našli smo 

prostor za naslovnico Knjige o igračah in knjige umestili na police.  

Na koncu sta nas Peter in Mojca povabila k igranju z igračami, ki sta jih prinesla. V treh 

kotičkih so se otroci lahko igrali s tremi različnimi vrstami igrač – družabne igre, 

konstruktorji ter mehke igrače.    
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7.9 ČETRTEK – UMETNOST 

TEMA:  UMETNOST STAROST OTROK: 3–4 leta 

PODROČJA:  JEZIK, UMETNOST OBLIKE: skupna, individualna 

SREDSTVA: portreta Julije Primic in Franceta Prešerna; notni zapis Zdravljice; zapis 
besedila Zdravljice in pesmi Pedenjped; knjige o umetnosti; obroči; slike, ki označujejo 
kriterije razvrščanja; material za naslovnico; oglje, papirnati krožniki 

CILJI: 

Otrok: 

– spozna pojem razstava; 

– se seznani z umetniškimi deli in jih opazuje; 

– prepozna in loči – slikarska dela, pesmi in skladbe (notni zapis); 

– opazuje portret in ga po spominu z ogljem nariše; 

– spozna knjige o umetnosti; 

– poišče kriterij za razvrščanje in razvršča; 

– obnavlja pojme naslovnica, naslov, ilustrator, pisatelj in jih brez pomoči vzgojitelja 

ustrezno oblikuje; 

– različne vrste knjig pravilno razvršča in umešča v nastajajočo knjižnico. 

DEJAVNOSTI IN METODI ČNI POSTOPKI 
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• Peter in Mojca nam pripravita presenečenje – razstavo. 

• Preden si lahko ogledamo razstavo, se pogovorimo: kaj je to razstava, kje vse lahko vidimo 

razstavo, kako se obnašamo na razstavi itd. 

• Na razstavi si ogledamo portret Franceta Prešerna, Julije Primic; besedila pesmi in notne 

zapise različnih skladb. 

• Slike si bomo ogledali in povedali, kdo je na njih, pesmi prebrali, povedali, kdo jih je 

napisal (pesnik), skladbe poslušali in prav tako povedali, kdo jih je zapisal (skladatelj). 

• Poiščemo kriterij in dela razvrstimo.  

• Pogledamo si knjige o umetnosti, ki nam jih bosta prinesla Peter in Mojca; 

• Oblikujemo naslovnico – naslov, pisatelji, ilustratorji (določimo nekoga, ki bo narisal, in 

zapišemo njegovo ime) in ilustracija. 

• Knjige razvrščene vstavimo v knjižnico in ustrezno pritrdimo še pravilne oznake in 

naslovnico. 

• Razstava je na ogled tudi po dejavnostih. 

 

 

 

7.9.1 ANALIZA IZVEDBE  
 

Tokrat sem opazovala dve deklici: ena je drugi »brala« knjigo; orientirala se je po slikah 

in zgodbo zelo natančno obnavljala, s poudarki, vse od začetka do konca. Tako je bil 

dosežen cilj, da otrok samostojno pripoveduje zgodbe in jih obnavlja (Kurikulum, 

1999). 

Tokratna dejavnost se je začela z razstavo. Peter in Mojca sta nam v igralnici pripravila 

razstavo portretov, notnih zapisov skladb in besednih zapisov pesmi. Pred prihodom v 

prostor sta Peter in Mojca otroke pozdravila, jim predstavila pojem razstava ter jim 

razložila, kaj si na razstavi lahko ogledamo in kakšno vedenje je na razstavi primerno. 

Na razstavi smo si ogledali portreta Prešerna in Primicove Julije, besedilo Zdravljice in 

pesmi Pedenjped ter notni zapis Zdravljice. Ogled je vodila lutka Mojca. Prebrala je 

pesmi in povedala, kdo je upodobljen na slikah. Na koncu smo si ogledali notni zapis 

Zdravljice in si poslušali skladbo. Spoznali smo se s pojmoma pesnik in skladatelj. 
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Po ogledu razstave smo si ogledali knjige, ki sta nam jih prinesla Peter in Mojca. 

Tokratna tema je bila težka za razvrščanje, zato so potrebovali pomoč. Razvrstili smo 

knjige s pesmimi, s skladbami in knjige s slikami. Pri oblikovanju naslova smo se 

spoznali s pojmom umetnost in dali naslov – Knjige o umetnosti. Določili smo 

ilustratorja in pisatelje. Knjige smo odnesli v knjižnico in jih razvrstili na pravo polico. 

Ob koncu pa smo tudi sami postali slikarji, ki rišejo ali slikajo slike, portrete. Ponovno 

smo si na razstavi ogledali portret našega pesnika Prešerna in ga tudi sami narisali.  

Risali smo z ogljem. Otroci so na razstavi zelo dobro opazovali in večina jih je narisala 

odlične slike. Z njimi smo nato tudi sami oblikovali našo lastno razstavo za starše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Slika 16: Risali smo portret Franceta Prešerna 

Slika 15: Deklici »bereta« druga drugi 

Slika 14: Prvi del razstave 
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7.10 PETEK – ČUSTVA 

TEMA:  ČUSTVA STAROST OTROK: 3–4 leta 

PODROČJA:  JEZIK, DRUŽBA OBLIKE: skupna 

SREDSTVA: knjige o čustvih; material za naslovnico; slike, ki označujejo kriterije 
razvrščanja; obroči 

CILJI: 

Otrok: 

– spozna, poimenuje in pripoveduje o različnih čustvih; 

– prisluhne branju knjig o čustvih, knjige obnavlja; 

– razmišlja o čustvenih situacijah in pripoveduje o tem, kdaj občuti določeno čustvo in kaj je 

vzrok za določeno čustvo; 

– poišče kriterij za razvrščanje in razvršča; 

– pozna pojme naslovnica, naslov, ilustrator, pisatelj in jih brez pomoči vzgojitelja ustrezno 

oblikuje; 

– različne vrste knjig pravilno razvršča in umešča v nastajajočo knjižnico. 

 

DEJAVNOSTI IN METODI ČNI POSTOPKI 

• Peter in Mojca prineseta knjige na temo čustev. 

• Kaj so to čustva?  

• Preberemo knjige: Brian Moses (2006): Žalost; Strah; Jeza.  

• Vsako knjigo po branju obnovimo in se ob tem pogovarjamo o določenem čustvu. Vsak 

otrok pove, kdaj občuti to čustvo in kaj se zgodi, da občuti to čustvo. Otroci se učijo 

izražati o svojih čustvih, tako razvijamo čustveno in jezikovno kompetenco hkrati, saj sta ti 

dve močno povezani. 

• Ob koncu se pogovorimo še o čustvu veselje.  

• Knjige razvrstimo v štiri različne obroče in poleg razvrstimo še ostale knjige. 

• Oblikujemo naslovnico in knjige umestimo v knjižnico. 
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7.10.1 ANALIZA IZVEDBE  
 

Peter in Mojca sta tokrat otrokom brala knjige na temo čustev. Vsako knjigo smo skupaj  

obnovili in se pogovorili o določenem čustvu. Otroci so dobro prepoznali pozitivna in 

negativna čustva in večina jih pozna vzroke in posledice različnih čustvenih situacij. 

Tako so povedali, da jih je strah, ko so sami, ko je tema itd., in da se gredo takrat stisnit 

k mamici. Odgovori pri žalosti so bili, da so žalostni, ko ni mamice, ko ne najdejo 

igrače itd., in da jim takrat »tečejo solze« – v tem odgovoru so si bili enotni. Jezni so 

takrat, ko jim prijatelj nagaja, ko jim nekdo vzame igračo, ko morajo spat itd. Takrat 

vpijejo, se tepejo, cepetajo z nogami – kot je to počel deček v knjigi itd. Veselje pa 

občutijo takrat, ko so veseli, ko se igrajo, ko dobijo igračo, ko z mamico kuhajo kosilo, 

ko se žgečkajo itd. – takrat se smejejo. Tako smo pogovor zaključili z veseljem in 

žgečkanjem. V tem prvem delu so bili govorno aktivni prav vsi otroci in cilj, da 

prepoznajo čustva in pripovedujejo o tem, kdaj se pojavijo in kako jih izražamo, je bil 

dosežen pri vseh otrocih. Dejavnost sem usmerjala tako, da smo iz razigranega branja o 

fantu, ki občuti različna čustva, prehajali na intimen in spoštljiv pogovor v skupini, saj 

se zavedam, da so čustva področje, kjer vsakdo prispeva velik del sebe in ga je treba 

sprejeti v tem, kar pove. Pomembno je, da otroci pri komunikaciji nasploh, posebno pa 

takrat, ko so vpletena čustva, čutijo ugodje in sprejemanje.   

V drugem delu smo razvrstili knjige glede na čustvo, ki ga opisujejo. Kriterij so otroci 

hitro našli sami. Oblikovanje naslovnice je postalo že rutina in vsi imajo osvojene 

pojme naslov, pisatelj in ilustrator, nekaj težav jim predstavlja še izraz naslovnica, saj je 

zelo podoben izrazu naslov in nekateri ju še ne razlikujejo najbolje.  

Na koncu smo knjige umestili v Knjižnico pri Rožicah, narisali ilustracijo in dodali še 

naslovnico. 

 

 

 

 

 

Slika 17: Oblikujemo knjižnico 
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7.11 PONEDELJEK – OBISK PISATELJICE IN 
ILUSTRATORKE 

TEMA:  OBISK PISATELJICE IN 
ILUSTRATRATORKE 

STAROST OTROK: 3–4 leta 

PODROČJA:  JEZIK OBLIKE: skupna, individualna 

SREDSTVA: trši listi, pobarvanka Groznovilce, gozdne palčke, črnilo, barvice, zaščita za 
mizo, knjiga Groznovilca v Hudi hosti 

CILJI: 

Otrok: 

– se sreča z ilustratorko in pisateljico; 

– spozna in komunicira z ilustratorko Caroline Thaw in pisateljico Jano Bauer; 

– jezikovno komunicira v maternem slovenskem jeziku in tujem angleškem jeziku; 

– pripovedujejo in opisujejo dogodke v Hudi hosti, verbalno in gibalno predstavlja glavno 

literarno junakinjo Groznovilco; 

– ustvarja z naravnimi materiali in pri tem izraža čustva, občutke in doživetja, ki jih občuti in 

doživi ob branju zgodbe; 

– sodeluje v kvizu o literarnem delu. 

 

DEJAVNOSTI IN METODI ČNI POSTOPKI 

• Otroci že poznajo zgodbe iz knjige Groznovilca v Hudi hosti. 

• Obiščeta nas angleška ilustratorka Caroline Thaw in slovenska mladinska 

pisateljica Jana Bauer. 

• Obisk začnemo z uvodnim spoznavanjem. Otroci se znajo predstaviti v angleškem 

jeziku in tako bodo svoje znanje prvič uporabili v komunikaciji z nekom, ki je v 

angleško govoreč. 

• Ko vzpostavimo prvi stik z avtoricama, pustimo še njima, da vzpostavita stik z 

njimi in jih popeljeta v svoj ustvarjalni proces in doživetja v njunem literarnem 

delu. 

• Potem avtorici otroke povabita k ustvarjanju Hude hoste.  

• Otroci dobijo list A3 format, ki je pregiban tako, da predstavlja notranjost in 
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zunanjost Hude hoste. Otroci z gozdnimi palčkami in črnilom na zunanjo stran lista 

upodobijo Hudo hosto, kakršna je ta videti od zunaj. Ko liste razprejo, v notranjosti 

upodobijo Hudo hosto, kakršna je v resnici, ko jo spoznaš. 

• Na koncu otroci pobarvajo že pripravljen papirnati lik Groznovilce. Lik lahko 

vstavijo v Hudo hosto. Končni produkt je Groznovilca v Hudi hosti, kot si jo vsak 

predstavlja. 

• Zatem otroci sodelujejo v kvizu o Hudi hosti. 

• Zaključimo s slovesom od ilustratorke in pisateljice. 

 

7.11.1 ANALIZA IZVEDBE 
 

Tokratna dejavnost je potekala v okviru projekta Naša mala knjižnica (NMK – 

http://www.nasamalaknjiznica.si/en/), ker pa se tematsko povezuje s projektom 

Ustvarimo knjižnico, sta se projekta v tej dejavnosti združila. NMK je mednarodni 

projekt, ki ga organizira založba Sodobnost Internacional v povezavi s še nekaterimi 

drugimi Evropskimi državami.  

Obiskali sta nas angleška ilustratorka Carolni Thaw, ki je otroke prevzela s 

komunikacijo v angleškem jeziku, in slovenska mladinska pisateljica Jana Bauer, ki je 

otroke spretno popeljala v svet Hude hoste in zgodb, ki se dogajajo v njej. Na začetku je 

vsak otrok vzpostavil stik z avtoricama in se angleški ilustratorki predstavil v angleškem 

jeziku. Za otroke, ki se že vse leto učijo angleškega jezika, je bil to velik komunikacijski 

izziv – na koncu pa so bili nase zelo ponosni nase in motivirani za nadaljnjo jezikovno 

razvijanje, ne le maternega jezika, ampak tudi tujih jezikov.  

Nadaljevali smo z dejavnostjo ustvarjanja Hude hoste. Ustvarjanje z naravnim 

materialom – gozdnimi palčkami in črnilom – je bilo za otroke v začetku nenavadno, a 

hitro so se privadili in videti je bilo, da v ustvarjanju uživajo. Vživeli so se v dogodke 

Hude hoste, hkrati pa ji dodajali še elemente, ki so izhajali iz njihovih doživetjih in 

domišljije. Ko so končali s poslikavo Hude hoste, so s suhimi barvicami pobarvali še 

Groznovilco. Na koncu sta se avtorici vsakemu otroku podpisali na zadnjo stran Hude 

hoste. S skupnimi močmi so otroci odgovorili na vprašanja, ki jih je Jana Bauer 

zastavila v okviru kviza o Groznovilci. Odgovori so bili večinoma pravilni in avtorici 
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sta nam za nagrado podarili knjigo Stekleno drevo, indijskega avtorja Maniyambatha 

Mukundana. 

Ob koncu smo se drug drugemu zahvalili za sodelovanje in se poslovili. Jana Bauer in 

Caroline Thaw sta podali namig, da pripravljata že novo knjigo o dogodivščinah iz 

Hude hoste.  

 

Slika 18: Ustvarjanje Hude hoste 

   

 

Slika 19: Jana Bauer nam je pripravila kviz o literarnem delu Groznovilca v Hudi hosti 
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7.12 TOREK – USTVARIMO KNJIGO 

TEMA:  USTVARIMO KNJIGO STAROST OTROK: 3–4 leta 

PODROČJA:  JEZIK OBLIKE: skupna 

SREDSTVA: sličice za usmerjen začetek ustvarjanja zgodbe, papir in pisalo; suhe barvice 
in listi papirja 

CILJI: 

Otrok: 

– samostojno ob sličicah ustvarja zgodbo; 

– samostojno pripoveduje; 

– se igra in zabava z besednimi strukturami, napoveduje nove teme in obravnava že vpeljane 

teme; 

– sodeluje v komunikaciji v skupini; 

– spoznava in obnavlja proces ustvarjanja knjige – naslovnica, naslov, pisatelj, ilustrator, 

zgodba, ilustracije; 

– riše ilustracije k ustvarjeni zgodbi. 

DEJAVNOSTI IN METODI ČNI POSTOPKI 

• Peter in Mojca nas povabita, da iz splošnega (knjižnica) preidemo na posamezni primer in 

ustvarimo knjigo. Tako otroku omogočimo razvijanje sposobnosti posploševanja in 

sklepanja. 

• Spodbudita nas, da napišemo načrt in začnemo s pisanjem zgodbe, nato naredimo 

naslovnico, naslov in ilustracije. 

• Ponudita nekaj sličic za spodbudo ustvarjanja zgodbe. 

• Otroci ob slikah, iz lastnih izkušenj in domišljije pripovedujejo zgodbo, vzgojiteljica jo 

zapisuje. 

• Ko je zgodba zapisana, otroci skupaj z vzgojiteljico zgodbo poimenujejo, narišejo 

ilustracije in naslovno sliko. 
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7.12.1 ANALIZA IZVEDBE  
 

V tokratni dejavnosti sta nas Peter in Mojca povabila k izzivu – ustvariti svojo knjigo. 

Otroci so izziv z navdušenjem sprejeli. V začetku smo obnovili, kaj vse sestavlja knjigo 

in zapisali načrt: naslovnica, naslov, pisatelj, ilustrator, zgodba in ilustracije. Odločili 

smo se, da najprej zapišemo zgodbo. Otroke sem spodbudila k pripovedovanju, kot 

spodbudo za začetek pa sem jim ponudila sličice, ki sem jih razprostrla po tleh. Sličice 

sem ponudila zgolj kot eno od možnosti, drugače je bila izbira njihova. Pripovedovanje 

je hitro steklo. Teme so otroci črpali iz dogodkov na sprehodih, obiskov določenih 

krajev, iz svoje domišljije, nekateri dogodki v zgodbi pa so bili povezani tudi s 

ponujenimi sličicami. Otroci so pripovedovali, jaz sem zapisovala. Samoiniciativno so 

vodili zgodbo od začetka do vrhunca, jaz sem jih potem malo usmerila proti zaključku, 

ki so ga potem ustvarili sami. Na koncu sem zgodbo prebrala in zbranost ob poslušanju 

je bila zelo velika. Ko smo zgodbo slišali v celoti, smo dodali še naslov. Večina otrok je 

bila ves čas ustvarjanja zgodbe zelo aktivna. Nekateri otroci so v določenem momentu 

odtavali, a so se nam na točki, ko se jim je utrnila ideja, ponovno pridružili. Zabavali so 

se z besednimi strukturami, spreminjali teme ter v zgodbo vključevali pestrost, 

domišljijo in dogodke, ki so v njih pustili pečat. Otroci, ki so izrazili željo, so na koncu 

narisali ilustracije. 

Tako smo na koncu imeli naslovnico, naslov, pisatelje, ilustratorje, zgodbo in ilustracije. 

V prihodnje pa nam Peter in Mojca pripravljata presenečenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 20: Naslovnica knjige Veseli dan 
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7.13 SREDA – ZAPISOVANJE KNJIG SKOZI ČAS 

TEMA:  ZAPISOVANJE KNJIG SKOZI 
ČAS 

STAROST OTROK: 3–4 leta 

PODROČJA:  JEZIK, DRUŽBA OBLIKE: skupna, individualna 

SREDSTVA: pisalni stroj, pero, računalnik, papir, črnilo, slike, ki prikazujejo postopek 
tiskanja v tiskarni, dogovor s tiskarno 

CILJI: 

Otrok: 

– spoznava, da je mogoče izgovorjene besede zapisati; 

– spoznava pisni jezik in njegovo vlogo; 

– spoznava, da so simboli v knjigah črke; 

– spoznava razvoj zapisovanja pisnega jezika – pero za pisanje, pisalni stroj in računalnik; 

– preizkuša različna orodja zapisovanja; 

– spozna in obišče tiskarno; 

– prisostvuje procesu tiskanja knjige. 

 

DEJAVNOSTI IN METODI ČNI POSTOPKI 

• Peter in Mojca tokrat otrokom predstavita, kako so včasih zapisovali knjige.  

• Predstavita pero in pisalni stroj in otroci vse lahko preizkusijo. 

• Nato predstavita, kako v današnjem času zapisujemo knjige – s pomočjo računalnika. 

• Ob tem se nam zastavi vprašanje, kako na računalnik zapisano besedilo dobimo v knjižno 

obliko. Zato nas Peter in Mojca odpeljeta v tiskarno. 

• V tiskarni si ogledamo tiskarske stroje, način tiskanja, materiale, na katere tiskajo, in 

tehnike tiskanja. Ob koncu si ogledamo tiskalni stroj za tiskanje knjig. 

• V tiskarno že predhodno pošljem besedilo knjige in se odgovorim, da nam bodo ob obisku 

natisnili knjige za vse otroke. 

• Ogledamo si tiskanje skupinske knjige. 

Vsak otrok dobi izvod svoje knjige. 
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7.13.1 ANALIZA IZVEDBE  
 

Peter in Mojca sta tokrat otrokom predstavila zapisovanje knjig nekoč in danes. Tako so 

si otroci lahko ogledali pero za pisanje, ki piše tako, da ga pomočimo v črnilo. Pero so 

tudi sami preizkusili. Enako je bilo s pisalnim strojem: predstavila sta, kako deluje in 

otroci so ga lahko tudi sami preizkusili. Večini otrok je bilo težko pri pisanju s peresom, 

saj je pomembno, kako ga držim, koliko ga pomočimo in kakšne linije vlečemo. Tako 

nekaterim sprva ni šlo. Pisalni stroj se je večini zdel zabaven, radi so ga preizkusili, 

večina je bila presenečena nad tem, kako močno je treba pritisniti na tipko. Na koncu 

smo preizkusili še način pisanja, ki se uporablja v današnjem času. Na računalnik in z 

mojo pomočjo smo tako zapisali našo zgodbo.  

Ob vprašanju, kako bi našo zgodbo oz. knjigo z naslovnico in slikami lahko dobili na 

list papirja, torej natisnili, pa smo naleteli na težavo. Peter in Mojca sta našla rešitev in 

nam predstavila tiskarno. Ob slikah smo si najprej pogledali, kako se tiska in veže 

knjiga, nato sta nas odpeljala v tiskarno. Otroci so z zanimanjem opazovali stroje, male, 

velike, tiskalnike za plakate, naprave za tiskanje na blago, dežnike itd. ter veliki 

tiskalnik, ki natisne knjigo in jo zveže. V tiskarni so nam natisnili našo knjigo v A5 

formatu. Po vrnitvi v vrtec smo se usedli v krog in si našo natisnjeno knjigo prebrali in 

si jo ogledali. Vsak otrok je dobil avtorski izvod knjige Veseli dan, ki jo je ponosno 

odnesel domov. 

 

Slika 22: Spoznali smo pisalno pero in pisalni stroj  

 

 

 

 

Slika 21: Obisk tiskarne DNK Cerklje 
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7.14 ČETRTEK – ZAKLJU ČEK PROJEKTA 

TEMA:  ZAKLJUČEK PROJEKTA STAROST OTROK: 3–4 leta 

PODROČJA:  JEZIK OBLIKE: skupna 

SREDSTVA: lutki, knjiga – Veseli dan 

CILJI: 

Otrok: 

– Petru in Mojci predstavi svoj izdelek; 

– prisluhne branju zgodbe Veseli dan; 

– sam pripovedujejo zgodbo, ki so jo sestavili – Veseli dan; 

– občuti veselje in ponos ob izvedenem projektu. 

 

DEJAVNOSTI IN METODI ČNI POSTOPKI 

• Vzgojiteljica z otroki oblikuje A4 format knjige z besedilom in otroškimi 

ilustracijami, ki jo otroci vstavijo v knjižnico. 

Organiziramo zaključno skupinsko branje. 

• Nato nas Peter in Mojca spet obiščeta in si želita slišati zgodbo, ki so jo ustvarili 

otroci – Veseli dan. 

• Zgodbo najprej prebere vzgojiteljica, nato jo obnovijo še otroci. 

• Peter in Mojca otrokom podata pozitivno povratno informacijo. 

• Na koncu otrokom povesta, da ju zdaj čaka še veliko dela v knjižnici, tako ne bosta 

mogla več prihajati v vrtec. Lepo jih povabita, da ju obiščejo v knjižnici, mogoče ju 

bodo našli ali pa jih bosta le na skrivaj opazovala. 

• Otroci se od Petra in Mojce poslovijo in projekt Ustvarimo knjižnico, ki je potekal 

od 25. 1. do 11. 2. 2016, je zaključen. 
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7.14.1 ANALIZA IZVEDBE  
 

Ob prihodu otrok v vrtec smo tokrat oblikovali še A4 format avtorske knjige Veseli dan. 

Prvotni zapis in originalne ilustracijo smo plastificirali in zvezali v knjigo. Otroci so si 

jo že pred zajtrkom z veseljem ogledovali in nastala je prava gneča pri razvrščanju, kdo 

jo bo dobil v pregled.  

Nato sta nas obiskala Peter in Mojca. Otroci so se ju razveselili in z velikim ponosom 

predstavili svojo knjigo. Že ob branju vzgojiteljice so otroci dopolnjevali pripoved. V 

drugi fazi pripovedovanja, ko so le-tega prevzeli sami, pa se je resnično pokazalo, da je 

to njihova avtorska zgodba ter da vsebina izhaja iz njihovih doživetij in domišljije. Vsi 

otroci so bili aktivni pri pripovedovanju in lutki sta komaj sledili in sprejemali 

informacije od vsakega otroka. Zdi se, da je bil cilj dosežen, saj so otroci resnično 

spoznali proces pisanja zgodbe. Med pisanjem so v praksi videli, koliko truda je 

potrebnega, da nastane knjiga, zato je na koncu dobila knjiga veliko vrednost.  

Ob zaključku in poslavljanju od lutk Petra in Mojce se je vprašanje, zakaj se poslavljata 

velikokrat ponovilo. Tako je bil cilj, da projekt pusti v otrocih pozitivno izkušnjo in jih 

bo spomin na lutki v bodoče vodil v knjižnico, k izposojanju in branju knjig, dosežen. 
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7.15 ANALIZA PROJEKTA 

Otroci so ob projektu spoznali različna pojmovanja sistemske didaktike književnosti. Na 

ravni uporabe so tako spoznali osnovne literarne pojme. Usvojili so vedenje, kdo je 

pisatelj in kdo ilustrator. Tukaj so imeli možnost srečanja in izkustvenega učenja. 

Pojmovanji naslovnica in naslov sta postali nekaj običajnega, stvarnega, otrokom 

poznanega skozi vsakdanjo rutino oblikovanja naslovnice in naslova kot označitve za 

knjižne police. Teoretično in praktično so spoznali nastanek knjige, kaj vse na to vpliva 

in kdo vse je vpleten v ta proces. Končno pa je bila knjiga med projektom njihov 

vsakdanji spremljevalec. Ne na postranski način, ki so ga bili vajeni prej, postala je 

pomemben del vsakdana, saj je bil stik z njo voden in je vsak dan ponujal nova izkustva 

in učenja. Tako je knjiga pri teh otrocih dobila večjo vrednost. To je bilo opazno v 

njihovem ravnanju s knjigo, saj knjig po tednu dni niso več puščali na tleh, pomembno 

je bilo, kam so jo pospravili itd. Postala je tudi sredstvo iskanja informacij in 

komunikacije med otroki. Otroci so v času proste igre spontano množično posegali po 

knjigah, si ogledovali bonton, knjige o vremenu, tehnologiji itd. in se o tem pogovarjali 

s svojimi prijatelji. Tako je projekt dosegel, v nekaterih vidikih mogoče celo presegel, 

prvotni namen, saj so otroci razvili pozitiven odnos do jezikovne in knjižne kulture ter 

uresničevali kurikularne cilje na področju jezika, hkrati pa so se povezovali z ostali 

področji. 
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8 ZAKLJU ČEK 

V diplomskem delu sem želela ugotoviti, kako otrokom približati knjižno in knjižnično 

vzgojo, hkrati pa se navezovati na vsa področja Kurikuluma za vrtce (1999) in otrokom 

omogočiti celovit in področno povezan razvoj.  

V raziskovalnih vprašanjih sem se spraševala, s kakšnimi metodami otrokom približati 

koncept književnosti, s kakšnimi vsebinami književno vzgojo povezati z ostalimi 

področji Kurikuluma za vrtce ter kako s temi dejavnostmi lahko razvijamo odnos do 

pisne kulture in kulture jezika. Na ta vprašanja sem odgovorila z ustvarjanjem in 

izvajanjem avtorskega projekta Ustvarimo knjižnico, ki je zajemal vsa zastavljena 

vprašanja. Otroci so v začetku projekta poznali pojem knjiga. Pojma knjižnica in 

književnost ter celotni koncept književnosti pa so usvojili skozi štirinajstdnevni projekt, 

v katerem so spoznali, kako knjiga nastane, kdo jo napiše, kdo natisne, kje bralec knjigo 

lahko najde in kaj vse knjiga lahko omogoči bralcu. To zadnje nam že kaže na to, da je 

med projektom knjiga otrokom postala vir informacij in vir ugodja. Otroci so 

književnost, pisatelje, ilustratorje in literarne ustanove dobro spoznali in tako zgradili 

pozitiven odnos do njih. Projekt se je ves čas povezoval z ostali področji kurikuluma, 

tako je bila osnovna tema dneva vedno drugo kurikularno področje, ves čas pa je bilo 

vodilno področje jezik. Otroci so tako spoznavali, da je književnost povezana z vsemi 

življenjskimi področji, hkrati pa je bil dosežen cilj celostnega razvoja otroka.  

Projekt sem tokrat izvajala štirinajst dni, od 25. 1. 2016 do 11. 2. 2016, v prihodnje pa 

bi ga izvajala pol leta, tako bi vsaka tema dobila možnost poglobljenega doživljanja in 

spoznavanja. Upam, da bo diplomsko delo še koga spodbudilo k takšnim dejavnostim in 

bo projekt v veselje otrokom in v didaktično-metodično pomoč vzgojiteljem.  
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OTROCI IZ VRTCA SO ODŠLI NA SPREHOD DO GRADU.

PO POLJSKI POTI IN SREČALI KUŽA. BIL 
RN IN RJAV. BIL JE PRIJAZEN, RAD JE JEDEL BRIKETE IN

GLODAL KOST. 

 

 

 

 

 

 

OTROCI IZ VRTCA SO ODŠLI NA SPREHOD DO GRADU. 

BIL JE VELIK, 
RN IN RJAV. BIL JE PRIJAZEN, RAD JE JEDEL BRIKETE IN 



 

OTROCI SO HODILI, KUŽA

PRIPELJAL JIH JE DO VELIKEGA, MOGO
JE IMEL VELIKA OKNA IN VELIKA VRATA. OB STRANI JE IMEL 

VELIK STOLP IN OBZIDJE, KI STA BILA BELE BARVE.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V GRADU STA ŽIVELA KRALJICA IN KRALJ. 
POROČILA IN DOBILA DOJEN

JE VČASIH JOKAL, V
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OTROCI SO HODILI, KUŽA PA JIM JE KAZAL POT.

JIH JE DO VELIKEGA, MOGOČNEGA GRADU. GRAD 
JE IMEL VELIKA OKNA IN VELIKA VRATA. OB STRANI JE IMEL 

VELIK STOLP IN OBZIDJE, KI STA BILA BELE BARVE.

 

 

 

 

STA ŽIVELA KRALJICA IN KRALJ. RAVNOKAR STA SE 
ILA IN DOBILA DOJENČKA, KI MU JE IME TIN. DOJEN

ČASIH JOKAL, VČASIH PA JE BIL PRIDEN.
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NEGA GRADU. GRAD 
JE IMEL VELIKA OKNA IN VELIKA VRATA. OB STRANI JE IMEL 

VELIK STOLP IN OBZIDJE, KI STA BILA BELE BARVE. 

RAVNOKAR STA SE 
KA, KI MU JE IME TIN. DOJENČEK 
ASIH PA JE BIL PRIDEN. 
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PESTOVALI. PODARILI SO MU GUGALNICO 
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SO SPOZNALI DOJENČKA TINA, GA BOŽALI IN 
PODARILI SO MU GUGALNICO IN SKIRO, DA SE BO 

Z NJIMA LAHKO IGRAL, KO BO VELIK KOT ONI.

 

BOŽALI IN 
IN SKIRO, DA SE BO 

KO BO VELIK KOT ONI. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA KONCU SO MU ZAPELI PESMICI KUŽA PAZI IN M
DREVO. POSLOVILI 

 

TAM SO SREČALI ŠE DRUGE OTROKE,
IN MIŠI. PRIDRUŽILI SO SE JIM PRI IGRI.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OB DVANAJSTIH PA SO SE OTROCI VRNIL
POJEDLI SO IN UTRUJENI ZASPALI. 

DOJENČKU IN OTROCIH
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NA KONCU SO MU ZAPELI PESMICI KUŽA PAZI IN MUCEK PLEZA NA 
POSLOVILI SO SE IN ČEZ PREHOD ZA PEŠCE ODŠLI V 

SOSEDNJO VAS. 

ČALI ŠE DRUGE OTROKE, KI SO SE IGRALI MA
IN MIŠI. PRIDRUŽILI SO SE JIM PRI IGRI.

VANAJSTIH PA SO SE OTROCI VRNILI V VRTEC NA KOSILO. 
POJEDLI SO IN UTRUJENI ZASPALI. SANJALI SO 

ČKU IN OTROCIH, S KATERIMI SO SE IGRALI.

UCEK PLEZA NA 
EZ PREHOD ZA PEŠCE ODŠLI V 

KI SO SE IGRALI MAČKE 
IN MIŠI. PRIDRUŽILI SO SE JIM PRI IGRI. 

TEC NA KOSILO. 
SO O GRADU, 

S KATERIMI SO SE IGRALI. 
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