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POVZETEK 
V teoretičnem delu je opredeljena pravljica in njen pomen ter pripovedovanje kot glavni način 

posredovanja. Opisano je tudi poslušanje, kot pomoč pri izboljšanju poslušanja pa je predlagano 

nekaj stvari, ki jih kot govorci ali poslušalci lahko izboljšamo. Za učinkovito poslušanje je 

potrebna pozornost, zato je kot pomoč navedenih tudi nekaj vaj za izboljšanje pozornosti oz. 

pozornega poslušanja. Ker so bile predmet raziskovanja razlike med vrtcem montessori in 

javnim vrtcem, je v teoretičnem delu napisno tudi nekaj o obeh pedagoških konceptih ter 

opredeljeno, kakšne poglede imajo na pravljico. V empiričnem delu je opisana raziskava, ki je 

bila izvedena v javnem vrtcu Krtek in vrtcu montessori Peter Pan. V omenjenih vrtcih je bilo 

opravljeno sistematično opazovanje otrok med poslušanjem pravljice. Vzorec je zajel 36 otrok, 

starih 5–6 let: 19 iz javnega vrtca in 17 iz vrtca montessori, vključena pa sta bila oba spola. Cilj 

je bil ugotoviti, ali se pozornost otrok pri poslušanju pravljic med javnim vrtcem in vrtcem 

montessori razlikuje. Raziskava je pokazala, da se pojavljajo razlike predvsem v daljšem 

trajanju pozornosti, saj so otroci v vrtcu montessori dalj časa zbrano poslušali pravljico kot 

otroci v javnem vrtcu. Vendar pa je bila raziskava delana na majhnem vzorcu, zato rezultatov 

ne moremo posplošiti na celotno populacijo. 
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ABSTRACT 

In the theoretical part there is a definition of what a fairy tale is, its meaning and the meaning 

of storytelling as the main manner of communication. Listening is also included and for the 

purpose of improving it, there are some things suggested that we, as speakers and listeners, can 

improve, The attention is needed for efficient listening and there are some exercises included 

for improvement of attention or better said, for improvement of attentive listening. Because the 

subject of research were the differences between montessori and public kindergarten Krtek, 

there is a theoretical part which includes both pedagogical concepts regarding the view on 

fairytales. The empirical part describes the research, which was conducted in the public 

kindergarten and montessori kindergarten Peter Pan. There the systematic observation of 

children has been done while they were listening to a fairy tale. Sample included 36 children 

aged 5–6 years: 19 from the public and 17 from montessori kindergarten, in both cases the both 

sexes were included. The goal was to determine whether the children’s attention when listening 

to fairytales in different kindergartens varies depending on the program. Research has shown 

that there are differences especially over the duration of attention, because children in 

kindergarten montessori listened to the fairy tale for a  longer time then children from the public 

one. However, the study was sectioned into a small sample, and therefore cannot be generalized 

to the entire population. 
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1 UVOD 
Pravljice so del našega vsakdanjega življenja. Poznamo jih že od nekdaj in vedno so privlačile 

ljudi, še posebej otroke. Z njimi si otroci širijo obzorja in razvijajo domišljijo ter komunikacijo, 

z risanjem po pravljici pa tudi likovne sposobnosti Poslušanje je toliko bolj zanimivo, če 

pripovedovalec pripoveduje doživeto, poleg pa uporablja tudi kakšnem slikovni material. S 

takim pripovedovanjem tudi lažje spremlja odzive otrok in se jim sproti prilagaja. Pomemben 

del tega je, da nam tako branje vzbudi pozornost in je zato poslušanje lažje, obenem pa si več 

stvari zapomnimo. Zato je pripovedovanje oz. branje 'v živo' med vsemi oblikami posredovanja 

pravljice meni najbolj privlačno in navdušujoče.  

 

Otrokova pozornost je v primerjavi z odraslimi veliko krajša, vendar pa jo lahko z vajami tudi 

izboljšamo. Maria Montessori je verjela, da je za otrokov razvoj okolje najpomembnejši 

'učitelj', zato je za svoje vrtce pripravila didaktični material, s katerim otrok dela samostojno in 

v tišini. S tem pa uri svojo koncentracijo, ki mu koristi tudi pri poslušanju. 

 

Namen diplomske naloge je na kratko predstaviti pravljico, od kod izhaja in kakšen je njen 

pomen ter opisati poslušanje in pozornost. Predstavljene so tudi vaje za njuno izboljšanje. Sledi 

opis pedagoških konceptov, ki se uporabljajo v javnem vrtcu in vrtcu montessori, ter kako v 

vsakem izmed njih obravnavajo pravljico. V empiričnem delu smo z raziskavo o pozornosti 

otrok med poslušanjem pravljice želeli ugotoviti predvsem, ali so otroci iz vrtca montessori 

zaradi didaktičnih materialov, s katerimi delajo, in načinom dela v vrtcu sposobni dalj časa 

zbrano poslušati pravljico kot otroci iz javnega vrtca.  
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2 PRAVLJICA 
V Leksikonu Cankarjeve založbe (v: Milčinski, 1992, str. 27) pod geslom Literatura piše: 

»Pravljica je pripovedna forma, pripoved o realnih pripetljajih, povezanih s čudežnimi, 

fantastičnimi, neverjetnimi dogodki, močno prežeta z domišljijo, zakoreninjena v 

podzavestnem in mitičnem. Značilne zanjo so ostra delitev dobrega in zlega, ponavljajoči se 

liki, motivi, mistična števila itd.« 

 

2.1 Kaj je pravljica? 
Obstaja več teorij o tem, kako naj bi nastale pravljice. M. Stanonik (v: Zalokar Divjak, 2002) 

opisuje indogermansko teorijo, ki sloni na trditvi, da so pravljice nastale na indijskih tleh z 

novelistično zbirko Pančatantra in se nato v več različicah širile od ust do ust po vsem svetu. 

Pristaša mitološke teorije sta bila brata Grimm. Po njunem prepričanju naj bi se pravljice razvile 

iz starih verovanj in mitov. Jakob Grimm (v: Streit, 2015, str. 20) pravi: » Nikoli ni poganstvo 

padlo kar iz nebes; že iz davnih časov ga je nosilo ustno izročilo; ne nazadnje mora temeljiti na 

skrivnostnem razodetju.« Obstaja tudi etnografska teorija (Šircelj, Kobe, Gerlovič, 1972), ki 

poudarja, da so pravljice nastale neodvisno druga od druge, in je treba podobnosti iskati 

predvsem v podobnih kulturnih razmerah. Najnovejša teorija je zgodovinsko-geografska, ki 

združuje vse ostale in označuje pravljico kot skupni človeški dosežek. 

 

Vsi narodi sveta poznajo pravljico. Nekoč so jih pripovedovali in peli popotniki, ki so hodili iz 

kraja v kraj, pomembno je bilo predvsem ustno izročilo (Goljevšček, 1991; Streit, 2015). J. B. 

Vico (v: Goljevšček, 1991) pravi, da ima pomembno vlogo v zgodbah predvsem tradicija. 

Ugotavlja, da imajo mitične pripovedi primitivnih ljudstev tesno zvezo s stvarnostjo, da so kot 

ogledalo, v katerem se zrcali človeška zgodovina. Opisuje, da imajo vsa ljudstva zgodbe, kjer 

se poročajo s svečanimi obredi in vsi spoštljivo pokopavajo svoje mrtve. Z njim se glede tega 

strinja tudi J. J. Rousseau (prav tam), ki nas opominja, da je tradicija zakladnica, ki je ne smemo 

izgubiti, saj krepi življenje in mu daje vrednost. Na to tezo so se opirali predvsem v obdobju 

romantike, kjer je bilo vse, kar je bilo primitivno oz. ljudsko, predstavljeno kot lepo, dobro, 

nepokvarjeno, iskreno, ipd. V tem času se je razvila tudi ljudska poezija, ki vzpodbudi nastanek 

folklore. Ti so začeli z zbiranjem in zapisovanjem ljudskih pesmi, ki so se prenašale iz roda v 

rod.  
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Preden pa so zbiratelji te zgodbe zapisali, so si jih, kot je bilo že rečeno, pripovedovali. M. 

Stanonik (v: Zalokar Divjak, 2002) poudarja, da je folklorna pripoved predvsem sad 

umetniškega prizadevanja, saj ji enkratno očarljivost vedno znova vdihne pripovedovalec, ki 

pa je toliko večja, če se ta osebno zavzame. Z. Zalokar Divjak (prav tam) v svoji knjigi opisuje, 

da so se v stoletjih te bodisi krajšale bodisi razvlekle, nekatere so se tudi spojile. Pripovedovalec 

jih je vedno priredil glede na poslušalce, svoje trenutne namene ali pa so se nanašale na posebne 

probleme tistega časa. Ne glede na vse spremembe pa so ljudje želeli posredovati neko izkušnjo 

prihodnjim rodovom in jo tako ohraniti . 

 

Prvotno so pravljice ustvarjali za odrasle, vendar pa so jo že v antiki (Šircelj, Kobe, Gerlovič, 

1972) pojmovali kot nekaj, kar otroka razveseljuje. M. Šircelj, M. Kobe in A. Gerlovič (prav 

tam) pišejo, da nihče ne ve zakaj, ampak so pravljice postale literatura otrok, celo soznačnica 

za otroško književnost. Slovenski izraz 'pravljica' je na začetku označeval vsako pripoved v 

prozi (previca, prijca, privca ipd.), šele s Herderjem in bratoma Grimm pa je postala samostojna 

literarna zvrst, katera je 'oblikovana z umetniško fantazijo'. Jakob in Wilhelm Grimm sta bila 

tudi med prvimi, ki sta v začetku 19. stol. pripravila izbor pravljic za otroke, čeprav niso bile 

namenjene nujno samo njim. »Pravljice niso napisane za otroke, čeprav si jih zelo žele, in to 

me veseli … Te pravljice so se zato udomačile med njimi, ker imajo otroci sposobnost 

dojemanja epskih stvaritev; torej se moramo zahvaliti predvsem njihovi čudi, ki je tudi 

pripomogla k njihovemu ohranjanju …« (Jakob Grimm, v: prav tam, str. 12). 

 

V sodobnem času pa v ospredje vedno bolj prihaja umetna pravljica, tj. pravljica, ki ima avtorja. 

Zakaj je temu tako? Z. Zalokar Divjak (2002) vidi težavo v tem, da ljudje raje pišejo nove 

pravljice, kot da bi stare poskušali 'iztrgati pozabi'. Po Marjani Kobe (1999) umetno pravljico 

delimo na klasično umetno pravljico in sodobno pravljico. Klasična umetna pravljica je tista, 

ki v svoji strukturi ostaja podobna ljudskih pravljicam, obenem pa ima znanega avtorja. 

Pomembne lastnosti so, da je prestavljena v sodobni čas, glavni junaki imajo imena, pogosto 

imajo tipične začetke (nekoč, pred davnimi časi, …), živali so poosebljene, idr. Sodobno 

pravljico pa delimo na kratko sodobno pravljico in fantastično pripoved. Glavne značilnosti teh 

pravljic so, da se samo opirajo na ljudsko pravljico, književni liki niso tipični, imajo natančno 

določljiv čas, so sodobnejše (prevažajo se s sodobnimi prevoznimi sredstvi, uporabljajo 

telefone), imajo nevtralnega pripovedovalca, itd. 
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2.2 Pomen pravljice 
Z. Zalokar Divjak (2002, str. 49) je v svoji knjigi zbrala nekaj misli o tem, kaj pravljica pomeni 

otrokom: 

»To, ko bomo šli zgodbico poslušat.« 

»Unu, ko bereš knjigo.« 

»Je to, kar rada poslušam.« 

»Mama mi jo pove, ko grem spat.« 

»Rdeča kapica, ko je šla v gozd.« 

»Je to, kar piše v knjigi, ki sem jo dobila.« 

»To je nekaj lepega.« 

»Za zaspat.« 

»To je nekaj lepega za poslušat.« 

»V pravljici piše vse mogoče in so zanimive.« 

»To je pravljična dežela.« 

»To so take zgodbe, ki te razveselijo.« 

 

Že od nekdaj se starši po svetu soočajo s težko nalogo, kako otroku pomagati najti smisel 

življenja, njegov odnos do soljudi in njegovo vrednotenje sveta. S. Pogačnik-Toličič in J. 

Milčinski (1992, v: prav tam) pravita, da je pravljica za otroka življenjskega pomena, ker se ob 

poslušanju zaljubi v življenje. Navajata, da ob ustrezni pravljici otrok na vseh razvojnih 

stopnjah zaživi polno življenje, saj odslikava njegov svet, ki pa je pravljičen. J. Milčinski (1992) 

v svoji knjigi opisuje dogodek, ko otrok opazuje mater pri peki potice, ob tem pa se v njem 

spontano porodi želja, da bi tudi on nesel velik kos babici, kot je to storila Rdeča kapica. 

Dobroto doživlja smiselno, to pa je temelj za duševno zdravje in zadovoljstvo. Vse te izkušnje 

mu bodo pomagale tudi, ko bo odrastel, saj bo v neprijetnih situacijah našel rešitev iz težav, ker 

bo vedel, da je življenje smiselno. 

 

Piaget (1926, v: Zalokar Divjak 2002) je zapisal, da je pravljica otroku ravno zaradi njegove 

razvojne stopnje tako blizu, saj otroci zaradi animističnega mišljenja in egocentričnosti nimajo 

jasnih meja med predmeti in bitji, z njimi se lahko tudi pogovarja, tako kot to počnejo živali v 

pravljicah. Zaradi tega je ta tako prepričljiva. Bettelheim (1999, v: prav tam, str. 52) dodaja, da 

otroci »radi poslušajo pravljice, ker izhajajo iz njihovega dejanskega notranjega psihološkega 

in čustvenega stanja.« Z. Zalokar Divjak (prav tam) ugotavlja, da pravljica v domišljijski in 
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simbolični obliki prikazuje stopnje odraščanja otroka. Fontana (1995, v: prav tam) na to temo 

dodaja še, da je pomembno, da odrasli razumemo, da otroci vidijo svet drugače kot mi. 

 

Za pravljico je značilno, da je vse dosegljivo in uresničljivo. Z. Zalokar Divjak (prav tam) pravi, 

da se pripoveduje na preprost, vsakdanji način in od poslušalca ne zahteva ničesar, zato se niti 

najmanjšemu otroku ne zdi, da bi ga v karkoli silila. Značilno za pravljico je tudi, da opogumlja, 

budi upanje v prihodnost in obljublja srečen konec (Lewis Caroll to poimenuje kar 'dar 

ljubezni'). Grafenauer (v: prav tam, str. 54) je prepričan, da »ga ni večjega veselja od tistega, ki 

ga za nas hranijo pravljice, saj s pomočjo domišljije ustvarjamo same čudeže. Pa ne samo to, z 

junaki sočustvujemo, se veselimo ali trepetamo zanje.« 

 

Kritiki pravljic (med njimi je bila tudi Maria Montessori) pa so ravno to, da pravljice ne 

odsevajo resničnega življenja, navajali kot argument 'proti'. Bali so se, da bi pretirana domišljija 

otroke lahko ovirala pri obvladovanju resničnosti. To je leta 1961 ovrgla otroška psihologinja 

Charlotte Buhler (v: prav tam), ki je v svoji knjigi 'Pravljica in otrokova domišljija' zapisala 

ugotovitve o tem, da otrok potrebuje pravljico, ker zanj vsi nastopajoči liki predstavljajo svet, 

ki je podoben otroški igri. Avtorica je v svoji znanstveni raziskavi ugotovila, da je otrok od 

četrtega do devetega leta v t. i. 'pravljični dobi', saj je v tem obdobju otrokova domišljija tista, 

ki je odločilna za razvoj otrokove osebnosti. J. Milčinski (1992) piše, da se v njej otrok skuša 

enačiti s pravljičnimi junaki, in da se mu ta pozitivna čustva tako globoko vtisnejo v podzavest, 

da mu dajo moč, da razvije svoje lastno mišljenje, prilagojeno njegovi razvojni stopnji. Ob 

vsakodnevnem poslušanju pravljice otrok odkriva nove odnose med svojimi izkušnjami, 

bogatejši postaja tudi besedni zaklad, ob vsem tem pa se nauči odnosa do stvari, okolja, oseb, 

… »Zato pravljice otroka najbolj neposredno tudi vzgajajo. Morale bi biti središče v otrokovem 

življenju« (prav tam, str. 18). 

 

2.3 Pripovedovanje pravljic 
Z. Zalokar Divjak (2002) piše, da je pravljica med redkimi zvrstmi, ki otrokovo osebnost 

nagovarja v celoti, tj. spodbuja domišljijo, neguje potrebo po domišljijskem svetu, razvija 

njegov intelekt, pokaže rešitev problema, priznava mu njegove težave, pojasnjuje mu njegove 

občutke, je v skladu z njegovimi strahovi in željami, otrok spoznava konkretne življenjske 

razmere, pravljice so lahko tudi zdravilne za plašne, zapostavljene ali fizično šibke otroke. 
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Zato je še toliko bolj pomembno, da je pripovedovanje pravljice primerno in prilagojeno otroku, 

ki posluša. Katero pravljico bomo pripovedovali, je v prvi vrsti odvisno od starosti otroka. M. 

Kobe (1972) piše, da prvi otrokov stik s knjigo ni pravljična zgodba, ampak slikanica, ponavadi 

taka, da se da z njo tudi igrati. V dobi slikanic so otroci, stari dve, tri leta, običajno so glavni 

junaki celo otroci sami, vsebuje pa predvsem elemente iz domačega okolja. Od trenutka, ko pa 

se je otrok že sposoben vživeti v zanj novi svet močnih čustvenih reakcij in ga doživljati, torej 

od trenutka, ko ga prične zanimati tista zgodba, ki pomeni nam odraslim pravljico, pa govorimo 

o otrokovi pravljični dobi. Najsplošnejše psihofizične značilnosti pet- in šestletnega otroka so 

čustven odnos do sveta, čedalje večja sposobnost domišljije in posebno mišljenje, t. i. mišljenje 

po analogiji. In starejši kot je otrok, vedno bolj je sposoben logičnega mišljenja, ve tudi, kje je 

meja med realnim in irealnim svetom, in čeprav že loči med delovnimi dolžnosti in igro, slednjo 

še vedno potrebuje. Avtorica (prav tam) piše, da se desetletnik tako še zmerom zateka k 

zgodbam, ki pa so že veliko bolj kompleksne, zahtevajo tudi precejšne predstavne, izkustvene, 

moralne in umske zahteve. Obenem pa mu omogočajo, da skozi domišljijo z junaki zgodb 

uresničuje sicer neuresničljive želje in tako sprosti del svoje energije, ki je v realnem življenju 

ne more izživeti. 

 

Torej, osnovni kriteriji pri izboru zgodb za 5–6 let stare otroke po M. Kobe (prav tam) so, da 

bo zgodba z nepretrganim potekom dogodkov, nepretrganim dogajanjem, brez preobsežnih 

opisov in čustvovanj glavnih junakov, da mora zgodbo sestavljati čim več otroku že znanih 

elementov, ki nastopajo v novih in neobičajnih zvezah, in pa da ima zgodba določeno število 

ponavljanj, da otrok spočije svojo domišljijo. Jakob Grimm (v: Zalokar Divjak, 2002, str. 100) 

pravi: »Pravljice pripovedujemo otrokom zato, da bi iz njihove čiste in mile luči rasle in rasle 

prve /…/ podobe, misli in občutenja.« Z. Zalokar Divjak (prav tam) pojasnjuje, da jo je treba 

ponavljati zaradi otrokovega razumevanja sebe, saj ko se otrok poistoveti z junakom, s tem 

spreminja tudi svoje vedenje in doživljanje sveta. Ob večkratnem poslušanju  zgodbe začne 

odkrivati samega sebe in izkušnje, ki jih po v svetu potreboval. Potrebuje pa tudi čas za 

razmišljanje, saj otrokova narava potrebuje čas, da stvari ponotranji. In če damo otrokom dovolj 

časa, da pravljico podoživijo večkrat, se tudi njeni učinki radodarno pokažejo. Z naraščajočo 

starostjo pa odpade predvsem potreba po ponavljanju. Te zgodbe naj ponujajo že večje izkustvo 

in večjo sposobnost domišljijskih kombinacij, medtem ko pri mlajših otrocih opažamo, da 

imajo radi predvsem živalske zgodbe. 
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Za pripovedovanje potrebujemo tudi primeren prostor. Najboljša rešitev je posebej urejena ali 

prirejena soba oz. del nje. Otroci se nato posedejo v krog, pripovedovalec pa sede mednje. Tako 

z otroki vzpostavi tudi bolj pristen stik, saj čutijo njegovo telesno in duševno bližino. Med 

pripovedjo se trudi, da zgodbe ne prekinja, ampak poskuša z doživetim pripovedovanjem tudi 

nemirne otroke pritegniti, da pravljici sledijo. M. Kobe (1972) poudarja, da je pomembno, da 

je pripoved jasna in razumljiva, govorica pa čim lepši in čim naravnejši pogovorni jezik. Pri 

hitrosti je bolje, da govori počasneje kot hitreje, saj se lahko zgodi, da otrok zaradi prehitrega 

branja ne dobi jasne predstave o poteku dogajanja. Glede glasnosti avtorica piše, da je boljše 

polglasno branje, saj je tako branje dosti bolj sugestivno oz. naj glasnost določa tako splošni 

značaj teksta kot značaji nastopajočih junakov. Pripovedovanje pa lahko popestrimo tudi tako, 

da pripovedujemo ob knjižnih ilustracijah. Za te je dobro, da so kvalitetne in domiselne, 

predvsem pa primerne starostni stopnji. Knjigo pripovedovalec drži tako, da so platnice 

obrnjene proti njemu, in pa v takšni višini, da jo vidijo vsi poslušalci. S slikami da tako tudi 

manj domiselnim otrokom oporno točko za lastne domišljijske predstave. 

 

Pripovedovanje zgodb oz. 'storytelling' se je ponekod izoblikovalo tudi v samostojen poklic. 

Pri nas je najbolj znana Anja Štefan (2011), ki pravi, da pravljice otrokom vedno pripoveduje, 

saj ima kot pripovedovalka večjo moč in se tudi sama počuti bolj živo. Vsi pripovedovalci se 

med seboj strinjajo v prepričanju, da je najbolj tesen in učinkovit stik z otroškimi poslušalci 

živo pripovedovanje oz. pripovedovanje iz oči v oči. »Sugestivnega izraza pripovedovalčevih 

oči, v katere se upro poslušalci, takorekoč telesnega stika z njimi, ne more nadomestiti 

umetniško še tako dovršeno branje v krogu otrok, kakor tudi ne glas s plošče in iz radia ali 

govoreča slika s televizijskega zaslona« (Šircelj, Kobe, Gerlovič, 1972, str. 45). Ti 

pripovedovalci so na nek način svobodni, sam jim ni treba strmeti v knjigo, saj zgodbe že tako 

dobro poznajo, da jim ni treba paziti na besede. Vendar pa se jih ne naučijo na pamet, ampak 

postanejo eno z njo, popolnoma se vživijo v pravljico, ki jo pripovedujejo. In tako 

pripovedovanje je zato spontano in neprisiljeno. 

 

Za podoživljanje in utrjevanje ravno slišane zgodbe lahko otroku damo nalogo, da nariše ali 

naslika tisto, kar ga je v pravljici najbolj nagovorilo. Ta oblika izražanja svojih doživetij je za 

otroke še posebej privlačna, saj je likovno ustvarjanje ena izmed bolj priljubljenih oblik 

otrokove ustvarjalne igre. M. Kobe (prav tam) dodaja, da je takšna oblika izražanja zanimiva 

tudi za vzgojitelja oz. pripovedovalca, saj mu daje možnost, da v likovnem izdelku sledi 

otrokovemu doživljanju zgodbe. Zanima ga npr. katere junake iz zgodbe otrok upodobi, v 
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kakšne situacije jih postavi, katere dogodke si izbere za ilustracijo itd. Iz tega pa lahko nato 

razbere, ali je otrok pravilno dojel dogajanje v zgodbi ter na kakšen način se ga je zgodba 

dotaknila. 

 

3 POSLUŠANJE 
Večino našega časa (kar 80 %), ko smo budni, namenjamo štirim osnovnim komunikacijskim 

spretnostim: pisanju, branju, govorjenju in poslušanju. Slednjemu namenimo polovico, torej 

več kot tretjino našega časa čez dan le poslušamo (Cava, 2003). 

 

3.1 Kaj je poslušanje? 
F. Mravlje (1999) pravi, da je veliko ljudi prepričanih, da slišati pomeni tudi že znati poslušati, 

vendar pa na poslušanje vplivajo mnogi dejavniki, ki ga lahko vzpodbujajo, ovirajo ali 

prekinejo. Poslušanje se od slišanja razlikuje v tem, da je slišanje fiziološki proces, ko se zvok 

po živčnih impulzih prenese v možgane, medtem ko pa je poslušanje sestavljeno iz več 

aktivnosti. Mednje sodijo sprejemanje, selekcioniranje, interpretiranje in vrednotenje. Kadar 

poslušamo, ne smemo pustiti, da se miselna in emocionalna aktivnost prepletata, saj je tako 

poslušanje neučinkovito. Z vrednotenjem moramo počakati do konca, da smo lahko v celoti 

sprejemljivi za vsebino sporočila. Poslušanje je zahtevna spretnost, predvsem pa zahteva 

miselni napor, dobro pozornost in koncentracijo ter željo poslušati. 

 

3.2 Vrste poslušanja 
F. Mravlje (prav tam) v svoji knjigi opiše naslednje funkcije: 

• Priložnostno poslušanje – uporablja se pri ustvarjanju vezi med ljudmi, pri 

medsebojnem spoznavanju, izmenjavi izkušenj, pri vsakdanjem pogovoru in klepetu 

ipd. 

• Terapevtsko poslušanje – uporabljamo ga pri reševanju stisk, problemov, dilem, pri 

vzgojnih težavah ipd. Pri tem poslušalec posluša z razumevanjem in naklonjenostjo do 

govorečega ter izključuje vsakršno vrednotenje, primerjanje ter kritiziranje povedanega. 

• Informacijsko poslušanje – uporablja se za pridobivanje znanja in spretnosti. To je 

zbrano poslušanje z razumevanjem z namenom pridobiti določeno znanje oz. 

informacije. Na ta način pridobiva znanje predvsem predšolski otrok, ki še ne zna brati. 



9 
 

• Doživljajsko poslušanje – nekateri slušni dražljaji so namenjeni temu, da jih doživimo, 

pri čemer pa ni nujno, da jih tudi razumemo. Primerjamo lahko npr. s kakšno pesmijo, 

ki nam je bila zelo všeč, čeprav nismo razumeli besedila. 

 

Nekateri drugi avtorji (Plut-Pregelj, 1990; Tavčar 1995; Gale, 2002; Možina, 2004, v: Kolar-

Robnik, 2015) poslušanje še malo bolj razdelijo: 

• Zložno poslušanje – uporablja se za pridobivanje in razumevanje informacij. Tu ni 

pomembno, če se poslušalec s slišanim strinja, štejeta le razumevanje in pomnjenje 

povedanega. 

• Kritično poslušanje – uporabljamo ga takrat, kadar želimo pridobiti točne 

informacije, vendar nimamo popolnega zaupanja v govorca, če so te informacije 

točne. Pomembno je, da smo osredotočeni na povedano in po koncu z razmislekom 

vrednotimo, kar smo slišali. 

• Terapevtsko poslušanje – kot pri F. Mravlje, je tudi to poslušanje omejeno le na 

poslušanje govorca z razumevanjem in empatijo, brez vrednotenja povedanega. 

• Izbirno poslušanje – značilnosti tega poslušanja so, da poslušalec iz pogovora 

izbira določene besede, preostanek pa doda iz svoje domišljije. Tako poslušalec sliši 

čisto nekaj drugega, kar je sogovornik želel povedati. Na zaznavanje povedanega 

vplivajo naša pričakovanja, želje, potrebe in stališča. 

• Aktivno poslušanje – to je poslušanje, kjer je aktivnost poslušalca pomembna. 

Sposoben se je vživeti v situacijo in čustva drugega človeka, da bi sogovornika 

razumel. Pri tem poslušanju tudi opazujemo celega človeka, prepoznavamo njegovo 

govorico telesa in se osredotočamo na njegov glas. Cilj ni le razumevanje sporočila, 

ampak tudi tega, kar se skriva za njim. 

• Egocentrično poslušanje – pojavi se takrat, ko govorec predstavi svoj problem, 

nekaj časa govori, nato pa ga poslušalec prekine in pozornost preusmeri nase. 

Poslušalec začne govoriti o svojem problemu in ob tem čisto pozabi na sogovorca. 

• Prilagoditveno poslušanje – je nasprotno izbirnemu poslušanju. Tu poslušalec 

slišano sprejme in vključi v svoje vedenje. Ob tem kasneje ne ve, ali so to njegove 

lastne ali sogovornikove misli in ideje. 

• Poslušanje z razumevanjem – je najbolj pogosto in bi ga lahko enačili z 

informacijskim poslušanjem po F. Mravlje. To poslušanje je tudi prevladujoča 

oblika poslušanja učencev v šoli, saj ga učenec šele potem, ko govorno sporočilo 
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razume, lahko vrednoti in kritično oceni. In če sporočilo razume, si ga tudi lažje 

zapomni in poveže s svojimi izkušnjami. 

 

3.3 Kaj vpliva na poslušanje? 
Na poslušanje vplivajo mnogi dejavniki, ki ga lahko vzpodbujajo, ovirajo ali celo prekinejo. 

Pomembno je, da jih poznamo, izkoristimo njihov pozitiven vpliv na poslušanje, negativnega 

pa izključimo. F. Mravlje (1999) v svoji knjigi te dejavnike tudi opiše. 

 

3.3.1 Značilnosti in stanje poslušalca 

• Fiziološki vidik: poslušalec sliši ali ne sliši. 

• Tema pogovora: poslušalec ima ustrezno znanje in določene izkušnje o temi pogovora; 

tema je popolnoma nova, neznana; tema je pretežka za razumevanje; poslušalcu je tema 

nezanimiva. 

• Jezik: poslušalcu je jezik govorečega razumljiv ali nerazumljiv. 

• Pripravljenost poslušalca na poslušanje: poslušalec ima dovolj časa, volje, energije 

za poslušanje. Pogovor ga zanima. Poslušalec je utrujen, naveličan, v časovni stiski … 

• Odnos poslušalca na govorečega: poslušalec ima do govorečega pozitiven odnos, ga 

spremlja, spoštuje, mu verjame in obratno. 

• Pozornost in koncentracija poslušalca: poslušalec se je sposoben zbrati in usmeriti 

svojo pozornost na sporočilo in obratno. 

• Poslušalčeva stališča, mnenja, vrednote, interesi: poslušalec oceni, da je tema pereča, 

zanj zanimiva, pomembna in obratno. 

 

3.3.2 Značilnosti govorečega oz. izvora sporočila 

• Značilnosti vsebine in vrsta sporočila: sporočilo je lahko povsem informativno, 

čustveno nevtralno; lahko pa je za poslušalca doživljajsko, polno pozitivnih ali 

negativnih čustev. 

• Hitrost govora oz. količina podatkov: jasen, nekoliko počasnejši govor olajšuje 

poslušanje, medtem ko hiter, praviloma manj jasen govor poslušanje otežuje. 

• Privlačnost govorečega, njegovo čustveno stanje: govoreči nam je blizu, mu 

zaupamo, ga sprejemamo, cenimo njegovo mnenje, uživamo ob njegovem govorjenju 

in obratno. Govoreči nas lahko čustveno odbija, njegov govor je monoton in dolgočasen. 
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3.3.3 Značilnosti okolja 

• Okolje, ki otežuje poslušanje: ropot, množica najrazličnejših zvokov, slab zrak, 

subjektivni občutek utesnjenosti, ogroženosti, oddaljenosti od govorečega, slaba 

slišnost … 

• Okolje, ki spodbuja poslušanje: primerno osvetljen, ogrevan prostor, prijetna in 

prijazna okolica, dobra slišnost govorečega, dovolj velik osebni prostor poslušalca … 

 

3.4 Poslušanje lahko olajšamo 
V različnih literaturah je opisano mnogo predlogov, ki naj bi jih govoreči upošteval. 

Najpogostejši so (prav tam): 

1. Glasnost in hitrost govora: govoriti je potrebno dovolj glasno, da nas slišijo vsi 

poslušalci, in dovolj počasi. Poslušalca pritegne dinamičen, živahen in življenjski 

govor. Hitrost in glasnost sta odvisni tudi od čustvene obarvanosti vsebine, našega 

odnosa do vsebine in odnosa poslušalcev do vsebine. 

2. Govorite kratko: Poslušanje je naporna miselna aktivnost, saj mora poslušalec slediti 

vodilni misli govorjenega, slediti mora zaporedju dogodkov, izluščiti pomembne 

podatke in iskati globlje sporočilo. Pri tem si pomaga z dinamiko našega glasu. 

3. Govorica telesa: Ponavadi je tako, da nas poslušalci najprej vidijo, šele nato slišijo, 

zato je pomembno, kaj sporočamo s telesom. S svojim videzom sporočamo lasten odnos 

do vsebine, odnos do poslušalcev ipd. 

4. Ovire v komunikaciji: Upoštevati je potrebno pravilo, da lahko sodimo, obsojamo ali 

kritiziramo le dejanje samo, nikoli pa osebe, ki ga je zakrivila. 

5. Povečanje zapomnitve: do tega boste prišli, če boste med pripovedovanjem uporabili 

vsaj enega od naslednjih predlogov: začnite z nečim, kar je poslušalcu že znano oz. 

zanimivo; opišite, kaj bodo poslušalci s poslušanjem pridobili; osnovno misel sporočilo 

povejte večkrat, vsakih v nekoliko drugačni obliki; zaprosite enega od poslušalcev, da 

vaše sporočilo ponovi. 

6. Uporaba slikovnega gradiva: v osnovi si zapomnimo okoli 20% slišanih besed, če pa 

je poleg tudi slikovna predstavitev, se zapomnitev izboljša na 50%. 

7. Skupno razmišljanje: razumevanje sporočila olajšamo s tem, da damo poslušalcem 

možnost, da poslušano povežejo z lastnimi izkušnjami. 

8. Moč besed: pozorni moramo biti na besede, saj nekatere prikličejo slabe, neugodne 

izkušnje poslušalca, druge pa pri poslušalcu sprožajo pozitivne in prijetne situacije. 
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4 POZORNOST  
»Nekega dne sem se sprehodila po razredu in lovila ravnotežje s knjigo na glavi. Nato sem 

izzvala učence: 'Ali si kdo od vas upa narediti enako?' Seveda so bili otroci takoj za to, da 

dokažejo, da lahko naredijo isto. Nekateri učenci so našli knjigo, s katero je bilo lažje loviti 

ravnotežje. Pozvala sem jih, naj poskusijo z dvema knjigama na glavi, tako, da knjigi ležita 

druga na drugi, platnice pa so bile spolzke. Nekaterim učencem ni uspelo prehoditi razreda s 

knjigo na glavi, prej jim je padla na tla. /…/ Šele ko so ugotovili, kako se lahko umirijo, jim je 

uspelo« (Dermond, 2015, str. 137) 

 

4.1 Kaj je pozornost? 
Pozornost ima v našem jeziku veliko sopomenk kot so koncentracija, zbranost, osredotočenost 

ipd. V SSKJ (1994) je pozornost razložena kot zavestna (miselna) zbranost oz. povečano 

zanimanje, zavzetost za kaj. L. Marjanovič Umek (2004) o pozornosti pravi, da je to proces, s 

pomočjo katerega posameznik aktivno selekcionira informacije iz okolja, in dodaja, da 

pozornost pomeni prvo, kritično stopnjo v spoznavnih procesih, saj stvari na katere nismo 

pozorni, praviloma ne zaznamo in si jih tudi ne zapomnimo. A. Woolfolk (2002) jo opisuje kot 

osredotočenost na dražljaj, na točno določene informacije, ki iz okolice prihajajo do nas.  

 

Za razliko od prejšnjih pa F. Mravlje (1999) pozornost in koncentracijo loči. V svoji knjigi piše, 

da je pozornost sposobnost osredotočanja na nek zunanji ali notranji dražljaj, medtem ko je 

koncentracija sposobnost zbranega dela oz. sposobnost vztrajanja na nekem dražljaju, ki je 

pritegnil našo pozornost. Njeni razlagi koncentracije je podobna tudi razlaga Dumonta (2012), 

ki govori o tem, da se ima vsak možnost naučiti, kako nadzirati svoje misli. Človek, ki je 

sposoben upravljati s svojimi energijami in jih osredotočene uporabljati, lahko nadzira svoje 

delo in dejanja ter tako poveča svoje možnosti za uspeh. 

 

Podobno kot Dumont razmišlja tudi M. Staričević Vuković (2011), ki trdi, da je pozornost 

kanal, prek katerega zavest prihaja v stik s svetom. Ugotavlja, da pozornost 'širi' zavest. V 

svojem članku pa se tudi sprašuje, od česa je odvisna pozornost. Je naključna ali se sami 

odločamo, kam jo bomo usmerili? 
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4.2 Pomen pozornosti 
Pozornost in koncentracija sta sposobnosti, ki sta neločljivo povezani s poslušanjem. F. Mravlje 

(1999) piše, da dobro poslušamo takrat, ko vso svojo pozornost zavestno usmerimo na govorca 

in njegovo sporočilo, ga aktivno poslušamo in sporočilo tudi dojamemo. Peter Russell (v: prav 

tam, str. 26) pravi: »Če nismo pozorni, gredo podatki 'skozi eno uho notri, skozi drugo ven.'« 

 

Ločimo več vrst pozornosti. M. Starčević Vukajlović (2011) opiše tri, glede na vzgibe, ki jo 

vzbudijo. Prva je nehotena pozornost. To izzovejo nenadni in močni dražljaji iz okolice, 

odzovemo pa se vedno refleksno. Druga je samodejna pozornost. Ta je posledica prepuščanja 

lastnim nagnjenjem, zanimanju, temu, kar nam je všeč, ali okoliščinam, v katerih smo se znašli. 

Glavni vzgib pri tej pozornosti je zadovoljitev lastnih potreb in želja. Tretja vrsta pa je voljna 

pozornost. Ta terja napor volje, s katero premagujemo lastne navade, doživljanja in 

razmišljanja. Npr. v službi kljub utrujenosti in naveličanosti usmerjamo pozornost na to, kar 

počnemo, saj smo se zavestno odločili, da bomo pozornost usmerili k nečemu, kar se nam zdi 

pomembno. Pri tem pa ni pomembno samo to, kar od zunaj vstopa v našo zavest, ampak da smo 

pozorni tudi na svojo notranjost, saj nam refleksija in spoznavanje samega sebe da možnost, da 

svoje napake popravimo. 

 

L. Magajna (v: Mravlje, 1999) pa loči pasivno (neprostovoljno) pozornost  in aktivno 

(prostovoljno, namensko, zavestno) pozornost. Pasivna je po njeno begajoča pozornost iz 

enega na drug dražljaj, kar pomeni, da pozornost pritegne tisto, kar je trenutno najbolj zanimivo. 

Aktivna pozornost pa je tista, ki jo posameznik zavestno usmerja in vzdržuje, pridobiti pa si jo 

mora sam. 

 

V življenju človeka je vsak dan mnogo dražljajev, ki prihajajo iz okolice, celo notranjost mu 

stalno kaj sporoča (lahkota, žeja, bolečina, ipd.). Če hočemo določeno nalogo oz. dejavnost 

opraviti pozorno, se moramo zavestno ubraniti teh dražljajev. Pri tem je zelo pomemben motiv. 

Veliko pa je odvisno tudi od človekovega značaja, saj je impulzivna oseba bolj odvisna od 

zunanjih dražljajev kot oseba, ki se nagiba k reflektivnosti. 

 

4.3 Razvoj pozornosti 
V današnjih časih je naša pozornost vedno bolj nehotena in samodejna, kot pa voljna. Spooner 

in Woodcock (2010) navajata možne vzroke za slabitev možnosti poslušanja, in sicer: 
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∼ stalna možnost uporabe zaslona, 

∼ spremembe v načinu, kako se otroci igrajo in učijo medsebojne interakcije, 

∼ povečan hrup, ki je prisoten doma med ključnim časom, ko se otroci učijo govorjenja 

in 

∼ zmanjševanje časa, ki ga družine preživijo ob medsebojnem govorjenju in poslušanju. 

 

Na poslušanje in zbranost poleg zunanjih dejavnikov vplivajo tudi razvojni dejavniki. L. 

Marjanovič Umek (2004) pravi, da je otrokova pozornost v zgodnjem otroštvu v primerjavi s 

pozornostjo starejših otrok relativno šibka, tj. manj usmerjena in nadzorovana ter krajša. Z leti 

stalnost pozornosti, glede na količino pozornosti , ki jo namenijo eni igrači, narašča. Pomemben 

preskok se zgodi med tretjim in petim letom, ko se pojavi opazno povišanje vzdrževanja 

pozornosti, po sedmem letu pa postane bolj stalna. Tudi pri načrtni oz. aktivni pozornosti se je 

v raziskavi, ki jo L. Marjanovič Umek (prav tam) opisuje, pokazalo, da mlajši otroci v 

primerjavi s starejšimi niso imeli nobenega načrta, kako nalogo rešiti. 

 

Vsako učenje nove stvari poteka postopoma in tako je tudi s pozornostjo. V času šolanja se 

učenci učijo prepoznati, kaj je v danem trenutku pomembno in se na to tudi osredotočijo. Na 

začetku je to težko in je potrebno vložiti več truda, vendar pa s tem napredujejo, kar se pozna 

tudi v njihovem osebnostnem razvoju. Sčasoma to postane tudi del vsakdanjega življenja, kjer 

se je tudi potrebno odločati, kaj je bolj pomembno in čemu bomo posvetili več pozornosti. 

 

4.3.1 Metapozornost 

Metapozornost je v Terminološkem slovarju vzgoje in izobraževanja (Vogrinc et al., 2009) 

razložena kot 'biti pozoren na lastno pozornost' oz. nadzorovanje in usmerjanje lastne 

pozornosti. Uvrščamo jo med metakognitivne procese, to so procesi, ki nas učijo spoznavati 

svoje lastne miselne procese oz. kot pravi A. Woolfolk (2002, str. 212): »Metakognicija 

dobesedno pomeni /…/ znanje o znanju.« Avtorica (prav tam)  piše, da so nekatere razlike v 

metakogniciji rezultat razvoja. Sposobnosti se začnejo razvijati med 5. in 7. letom in se skozi 

celotno šolo izboljšujejo. Vendar pa niso vse razlike v metakognitivnih sposobnostih povezane 

s starostjo. Nekatere so najbrž posledica bioloških razlik ali razlik v učnih izkušnjah, prav tako 

na pozornost vlivajo tudi individualne in kulturne razlike, kot so npr. učne sposobnosti in 

preference, kognitivni stili in kulturno okolje. 

 



15 
 

Kot je bilo že omenjeno, do razvoja metapozornosti pride postopoma, otrok pa pri tem prehaja 

skozi različne faze, v katerih razvoj pozornosti poteka na različnih nivojih. L. Marjanovič Umek 

(2004) pravi, da so že dojenčki sposobni usklajevati svojo zbranost s partnerjevo in jo skupaj z 

njim usmerjati v isti predmet. Imenujemo jo skupna vezana pozornost, vključuje pa niz 

posebnih socialnih spretnosti in interakcij. V knjigi avtorica (prav tam) opiše nekatere študije, 

kjer so želeli ugotoviti, kako 4- do 8-letniki razumejo proces usmerjene pozornosti. Ugotovili 

so, da če bi jim na vsako uho pripovedovali drugo zgodbo, štiriletniki ne bi razumeli procesa, 

osemletniki pa bi razumeli, da bi aktivno poslušanje zgodbe zmanjšalo obseg in kakovost 

informacij iz drugega ušesa. Druga raziskava, ki jo opisuje, pa kaže, da osemletniki razumejo, 

da lahko svojo pozornost delno nadzorujejo, medtem ko enajstletniki razumejo tudi, da je 

namerno usmerjanje pozornosti povezano z različnimi duševnimi stanji. 

 

Flavell (1999, v Gregorc, 2014) piše o tem, da je naše znanje o umu zelo povezano z različnimi 

duševnimi stanji ter ga pojmuje kot vzročno povezanost med vplivi okolja in z načini vedenja. 

Dogajanje v okolju in psihično stanje lahko pri posamezniku povzroči različne težave pri 

pozornosti. 

 

4.4 Težave s pozornostjo 
Za otroke s težavami na področju pozornosti in koncentracije rečemo, da imajo odkrenljivo 

(begajočo) pozornost in kratkotrajno koncentracijo (Mravlje, 1999). Ko to ugotovimo, moramo 

upoštevati tudi uspešnost otrokovega delovanja. Za otroka, ki naloge rešuje hitro in s pogostimi 

napaki, je značilen impulziven stil, refleksiven pa za tistega, ki jih rešuje počasi in pravilno. 

Tisti pa, ki rešuje naloge počasi, a se vseeno pogosto moti, lahko sklepamo, da ima težave na 

področju pozornosti in koncentracije. V veliki meri tem otrokom pomagajo že vaje za 

izboljšanje pozornosti. Obstajajo pa tudi bolezni, ki povzročijo pomanjkanje pozornosti. 

 

4.4.1 Motnja pozornosti (ADD) 

Motnja pozornosti ali ADD (Attention Deficit Disorder) je nevrološka motnja, do katere pride 

zaradi počasnejše možganske aktivnosti v sprednjem delu možganov. Glavni problem teh otrok 

je, da imajo težave z usmerjanjem in vzdrževanjem pozornosti. Svojega vedenja niso sposobni 

kontrolirati niti za zelo kratek čas, imajo težave pri nalogah in igri in ne sledijo navodilom. 

Motnja se lahko kaže kot primanjkljaj na različnih vidikih pozornosti (Rotvejn Pajič, 2011, v: 

Gregorc, 2014): 
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∼ selektivna pozornost (težave pri osredotočanju na bistvo), 

∼ deljena pozornost (težave pri pozornosti na več kot eno informacijo ali več vidikov iste 

informacije), 

∼ izmenjujoča pozornost (težave pri premeščanju pozornosti ali premeščanju med 

nalogami) in 

∼ vzdrževana pozornost (šibka zmožnost vzdrževanja pozornosti daljši čas). 

 

4.4.2 Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD) 

Pri motnji pozornosti s hiperaktivnostjo ali ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 

se poleg že opisanih znakov pojavlja tudi hiperaktivnost. Za to bolezen je značilna pretirana ali 

visoka motorična aktivnost. Otroci so pogosto impulzivni, nagnjeni k nezgodam in se velikokrat 

znajdejo v prekršku. Značilni so različni simptomi, ki pa se pri vsakem otroku z ADHD kažejo 

drugače (Strong, 2011, v: Gregorc, 2014). 

 

Primarni znaki so (prav tam, str. 30): 

∼ pomanjkljiva in zlahka odvrnljiva pozornost 

∼ impulzivnost in  

∼ hiperaktivnost. 

 

Pojavijo se lahko tudi drugi simptomi (prav tam, str. 30): 

∼ zaskrbljenost, 

∼ zdolgočasenost, 

∼ izguba motivacije, 

∼ frustriranost, 

∼ nizek občutek lastne vrednosti, 

∼ motnje spanja in 

∼ občutek brezupa. 

 

Taki otroci potrebujejo predvsem urejeno in stabilno družinsko okolje. Zanj je pomembno, da 

ve, kaj točno se od njega pričakuje, zato sta potrebna stalnost in rutina, predvsem pa meje, da 

otrok ve, kaj lahko in kaj ne, in tako že vnaprej preprečimo morebitni izbruh neprimernega 

vedenja. Velik pomen je potrebno dati tudi sprostitvi in gibanju, primerne so športne dejavnosti 
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in gibanje na svežem zraku, da otroci lahko sprostijo odvečno energijo in tako omilijo učinke 

simptomov (prav tam). 

 

4.5 Vaje za izboljšanje pozornosti 
Poznamo veliko iger in dejavnosti, npr. družabne igre, igre s kartami, ipd., ki otrokom pomagajo 

razvijati njihovo sposobnost osredotočanja. S. U. Dermond (2015) pravi, da ko se z otroki 

igramo igre s kartami, jim pomagamo, da razvijajo spomin, logično mišljenje, fleksibilnost v 

razmišljanju, pa tudi zmožnost koncentracije. Lastnost, ki jo bodo vedno znova uporabljali, je 

osredotočenje na podrobnosti. In če npr. pogledamo igro spomin, si morajo zapomniti, katera 

slika se skriva na določenem kartončku, saj če ne bo pozoren, ne bo našel pravega para. Miselne 

igre se skrivajo tudi v otroških revijah, učbenikih, knjigah, v današnjih časih pa je tudi vedno 

več iger tudi na svetovnem spletu in mobilnih telefonih. 

 

F. Mravlje (1999) v svoji knjigi opiše več vaj za razvijanje pozornega poslušanja z 

razumevanjem, najbolj preprosta pa je ta: Otroku rečemo, naj si izbere nek predmet, ki naj ga 

potem opazuje in opisuje. O njem naj pove vse, kar opazi. V začetku je ta vaja kar naporna, saj 

zahteva veliko pozornosti in koncentracije, sčasoma pa postane prav zabavna. Vajo je potrebno 

časovno opredeliti, sčasoma lahko čas podaljšujemo. Če otrok o predmetu ne zna ničesar 

povedati, naj preostanek časa predmet tiho opazuje. 

 

Vaje za vadbo spomina in zbranosti  

Obstajajo tudi priročniki, v katerih so opisane vaje za izboljšanje pozornosti. M. Pentek (2013; 

2013a) je izdala dve knjižici, v katerih je zapisala, katere vaje izvajati in kako. Tu je nekaj vaj, 

ki sem jih prilagodila za vrtec. 

 

1. Povezovanje številk in črk 

Otrok naj sledi s prstom ali svinčnikom eni sami črti od številke do črke. Če je končal pri pravi 

črki, vidi po številki za črko. Nadgradimo jo lahko tako, da sledi črti samo z očmi. 
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Slika 1: Povezovanje številk in črk (Pentek, 2013, str. 3) 

 

2. Iskanje napak 

Pri tej igri je treba hitro najti napako in si zapomniti število napak. Na sliki vidite dva para črk 

tesno skupaj; večinoma sta enaka. Otrok mora poiskati tiste pare, ki so različni in si zapomniti, 

koliko jih je. Število parov prilagodimo otroku, s časom lahko število povečujemo. 

 

 
Slika 2: Iskanje napak (prav tam, str. 3) 
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3. Risanje zrcalnih slik 

Otrok naj nariše zrcalno sliko spodnje črte, kot je prikazano. To naj naredi z levo roko in nato 

še z desno. Z levo roko riše od desne proti levi, z desno pa v smeri pisanja, tj. od leve proti 

desni. Zahtevnost prilagodimo otroku. 

 

 
Slika 3: Risanje zrcalnih slik (prav tam, str. 4) 

 

4. Dvoročno risanje 

Istočasno vzame v roke dva svinčnika in na list papirja riše istočasno naslednje oblike: dva 

križa, dve jajci, dve osmici, dva kvadrata, ipd. 

 

5. Dvoročno pisanje 

Oba svinčnika položi na sredino lista in piše z desno roko proti desni, z levo pa proti levi. Napiše 

naj črke LMO eno za drugo. 

 

 
Slika 4: Dvoročno risanje (prav tam, str. 5) 

 

6. Iskanje ponovljenih simbolov 

Na sliki je nanizanih 30 slik in simbolov. Trije simboli se v nizu ponovijo. Otrok naj poišče 

ponovljene simbole. 
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Slika 5: Iskanje ponovljenih simbolov (prav tam, str. 6) 

 

7. Kaj manjka? 

Vzgojiteljica na mizo položi 4 predmete in da otroku navodilo, naj si jih dobro ogleda in si jih 

zapomni. Nato naj zamiži, vzgojiteljica pa ta čas skrije en predmet. Otrok mora ugotoviti, kateri 

predmet manjka. 

 

8. Zanimive zgodbe 

To igro se igra več otrok skupaj. Vzgojiteljica začne in pove prvi stavek zgodbe. Otrok nato 

zgodbo nadaljuje, tako da pove drugi stavek. Nato nadaljuje drugi otrok, ki pove tretji stavek, 

nato zopet vzgojiteljica in tako naprej, dokler nekdo od njih ne dokonča zgodbe. Tema je 

poljubna. 

 

 
Slika 6: Zanimive zgodbe (Pentek, 2013a, str. 8) 
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9. Kje sem? 

Naslednja vaja bo pomagala otroku pridobiti zaupanje vase, pogum in utrditi odnose s 

soljudmi. 

 

 
Slika 7: Kje sem? (prav tam, str. 10) 

 

Knjigo z vajami za izboljšanje učnega uspeha ter posledično pozornega poslušanja in 

koncentracije sta izdala tudi zakonca Dennison (2007) z naslovom Telovadba za možgane oz. 

brain gym ter Moore (2010) z naslovom Biblija za bistroumne: zabavne vaje in uganke za 

hitrejše razmišljanje in boljši spomin. 
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5 PEDAGOGIKA MONTESSORI 
V naslednjem poglavju so predstavljene glavne značilnosti pedagogike montessori, njen pogled 

na pravljice ter vloga vzgojitelja. 

 

5.1 Pedagogika montessori 
M. Monteesori (prav tam) je svojo pot začela kot zdravnica, ki se je kasneje posvetila 

raziskovanju otrokove duševnosti. Ob delu z zaostalimi otroki je opazila, da tradicionalna 

vzgoja pri njih ni uspešna, zato je poskusila poiskati način, kako takim otrokom pomagati. 

Ugotovila je, da morajo biti otroci svobodni pri raziskovanju in vsrkavanju okolja, obenem pa 

mora biti ustrezno usposobljen tudi vzgojitelj, saj mora pripraviti okolje, ki bo kar najbolj 

spodbujalo psihični razvoj otrok. 

 

Tako zdaj njena pedagogika temelji na nekaterih osnovnih principih (Loschi, 1996, str. 17): 

• Znanstvena pedagogika, ki se navezuje na zakone psihološkega razvoja in je sposobna 

zagotoviti vsem otrokom sveta – brez razlikovanja med rasami, religijami, spoloma in 

družbenimi razredi – najboljše pogoje za rast in bogatitev njihovih neizmernih človeških 

zmožnosti. Cilj znanstvenosti pri vzgojnem delu je osvoboditi otroka pritiskov odraslih, 

ki mu skušajo vsiliti čas in ritem učenja, vsebine, ki naj bi jih dojel, in modele obnašanja, 

po katerih naj bi se ravnal. Z vsemi temi prisilami odrasli zavirajo otrokovo rast, 

namesto da bi jo spodbujali. 

 

• Vzgoja, ki jo razumemo kot »pomoč življenju«, kot pomoč otroku pri njegovem 

veličastnem delu pri oblikovanju  človeka. To je vzgoja, pri kateri odrasli pripravi 

okolje, ki ustreza otrokovemu fizičnemu, miselnemu in čustvenem nivoju. »Človekovo 

delo«, piše Maria Montessori, »je pomembno, ker izdeluje sredstva napredka, otrokovo 

delo pa je še pomembnejše, ker gradi človeka prihodnosti.« 

 

• Znanstveno priznanje otroka kot osebe in vera v skoraj božansko vrednost njegovih 

konstruktivnih zmožnosti: »Otrok je ustvarjalec. Iz nič ustvari človeka. Ta mogočna 

ustvarjalna zmožnost je skupna vsem otrokom v vseh delih sveta. Otrokova miselna 

forma je povsem drugačna od naše: njegov razum ima sijajno in skoraj čudežno 

zmožnost, da jemlje iz okolja in v sebi udejanji zunanje ideje in vtise.« Zahvaljujoč tej 
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zmožnosti se otrok uči, ne da bi se tega zavedal in s tem, ko usvaja znanje, doživlja 

veselje, radost učenja in veliko pustolovščino. 

 

5.2 Srkajoči um 
Narava otrok se zelo razlikuje od narave odraslih, saj so otroci v stalnem stanju preobrazbe. 

Srkajoči um je zmožnost otroka, da sprejema stvari iz okolice vase na več ravneh hkrati (telesni, 

čustveni in duhovni (Ipavec, 2005). M. Montessori (2011) opisuje srkajoči um kot značilnost 

vseh otrok na svetu v obdobju od rojstva do 6 let, najbolj izrazito do tretjega leta. Zaradi te 

sposobnosti otrok z veliko lahkoto, kakor goba, vpija iz okolja. Vse izkušnje, vtisi in znanje, ki 

ga v tej fazi sprejme, pa so v njem zakoreninjeni veliko bolj trajnostno kot pa vse tisto, kar se 

bo kasneje zavestno in z namernim naporom naučil. 

 

5.3 Občutljiva obdobja 
»Zgradba srkajočega uma se v zgodnjem otroštvu spreminja pod vplivom tega, čemur  /…/ 

pravimo občutljiva obdobja. Rast in duševni razvoj človeka torej usmerjajo srkajoči um, nebule 

in občutljiva obdobja s svojimi mehanizmi. To je dednost, ki je značilna za človeško vrsto.  

Potencialni srkajočega uma, nebul in občutljivih obdobij pa se lahko udejanjijo le na osnovi 

svobodnega delovanja v okolju« (prav tam, str. 126). 

 

Občutljiva obdobja je prvi odkril nizozemski znanstvenik Hugo de Vries (prav tam), in sicer 

pri živalih. M. Montessori (2009) pa je bila prva, ki je s svojim opazovanjem otrok odkrila 

občutljiva obdobja otroštva. Opiše jih kot posebne občutljivosti, ki jih opazimo tekom 

njihovega razvoja. So prehodne narave in namenjene pridobitvi določene značilnosti. Ko pa se 

ta značilnost enkrat razvije, občutljivost zanjo izgine. In tak pristop kaže otrokov duševni razvoj 

v čisto novi luči. 

Otrok se v času občutljivih obdobij nauči veliko stvari, ki ga z okoljem povežejo na izjemno 

intenziven način. Takrat je vse lahko, vse mu je zanimivo, vsak napor mu da novo moč. V 

otroštvu gre od ene zmage do druge, vedno poln radosti in preprostosti. Vse to je opravljeno 

delo, plod katerega je otrokov duševni svet. Avtorica (prav tam) to spoznanje primerja s 

kukalom, ki odpira svet v še izgrajujočega se uma, saj na nek način lahko vidimo, kako delujejo 

njegovi 'notranji organi', ki določajo otrokovo umsko rast. Tako vidimo, da do duševnega 

razvoja ne pride naključno in da ga ne spodbudijo zunanji dražljaji, ampak ga vodijo notranji 
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nagoni. Čeprav do razvoja pride s pomočjo zunanjega sveta, pa zunanji svet v tem procesu nima 

nobene ustvarjalne moči. Poskrbi le za to, da so stvari, potrebne za duševni razvoj, na voljo.  

 
Tabela 1: Občutljiva obdobja predšolskega otroka (Starman, 2013, str. 30) 

 
 

M. Montessori (2011) piše, da notranje občutljivosti v otroku določajo, kaj iz okolja je potrebno 

za razvoj in katere okoliščine so za to najbolj primerne. Otroka vodijo tako, da je občutljiv le 

na določene stvari, ostale pa ga ne zanimajo. To lahko primerjamo s prižgano lučjo, ki osvetljuje 

samo tisto, kar otroka zanima. »Med občutljivimi obdobji pridobiva določene duševne 

sposobnosti, kot na primer orientacijo v okolju ali oživljanje svojih organov za gibanje in 

pričetek delovanja le-teh v vsej čudežni zapletenosti« (prav tam, str. 40). Začne se v zmedi, 

nato sledi raziskovanje in nato pojav določene dejavnosti, npr. dosežek govora. Najprej so 

glasovi samo kaos in ne morejo jih razlikovati med seboj.  Potem pa jih nenadoma zaslišijo kot 

posamezne. Avtorica (prav tam) to doživetje opiše kot nekaj čarobnega. Pravi, da otrokov um 

kar naenkrat zasliši glasbo, ki zapolni njegov svet. Prebudi se vrsta vlaken, ki so bila prej skrita, 

sedaj pa se premikajo v pravilnih gibih, disciplinirano in na ukaz. Otrok takrat intenzivno zaživi 

v sedanjosti in se osredotoča samo na to. Uho se počasi nauči razlikovati glasove in jezik 

oživljajo novi gibi, saj ga je prej uporabljal le za sesanje, zdaj pa čuti nove vibracije. Te vibracije 

so njegovo življenje in čeprav še ne služijo svojemu namenu, mu prinašajo neizmerno 

zadovoljstvo. To je eno od prvih občutljivih obdobij, ki se zgodi v otroku. Tako pridobiva 

značilnosti, ki ga bodo spremljale vse življenje. In vse to se zgodi tiho in nevidno, če le pogoji 

v okolju ustrezajo otrokovim notranjim potrebam. M. Montessori (prav tam, str. 42 ) pojasnjuje: 
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»Če otrok nima možnosti, da bi deloval pod vodstvom sile svojega občutljivega obdobja, izgubi 

možnost za naraven korak naprej v svojem razvoju. In izgubi jo za vedno.« 

 

Če pa se pri nastopu občutljivega obdobja pokaže nasilno vedenje, otroka najbrž nekaj ovira pri 

njegovem notranjem delu. In kaj hitro se zgodi, da ne iščemo vzrokov za tako vedenje, ampak 

vse pripišemo otrokovemu slabemu značaju in porednosti. M. Montessori (prav tam) pravi, da 

je porednost le odraz neizpolnjene potrebe otroka, medtem pa njegova duša joka in prosi za to, 

kar potrebuje. V preteklosti so se posvečali predvsem tem nasilnim odzivom, medtem ko se z 

umirjenim otrokom niso niti ukvarjali. To je na nek način tudi razumljivo, saj se duševno 

delovanje dogaja v neki skrivnosti in se načeloma na zunaj ne odraža. Avtorica (prav tam) piše, 

da moramo na 'zdravega' otroka gledati kot na silo, ki ostaja skrivnost.  

 

V življenju odrasli otroku pri rasti in zorenju niso prav nič pomagali, saj se niti niso zavedali 

naporov, ki jih dojenček prestaja. Dojenček je bil obravnavan kot nekakšna 'solatka', ki 

potrebuje telesno nego, drugega pa nič. M. Montessori (prav tam) pa pravi, da mora odrasli 

slediti zgodnjemu razvoju otroka in ga spodbujati. Zagotoviti mu mora okolje, ki bo primerno 

zanj.  

 

Da pa lahko otroku ponudimo pomoč, ga moramo najprej opazovati. M. Montessori (prav tam) 

pravi, da mora opazovalec ostati skrit, da otroka ne moti. Za opazovanje niti ni potrebno razviti 

nekih izrednih sposobnosti, dovolj je že, da je naš um pripravljen pomagati skritemu umu 

otroka. Tako je že zdrav razum dovolj, da znamo slediti otroku, saj je skrb zanj praktična in 

preprosta. Avtorica (prav tam) navaja primer, da lahko otroka, ki želi opazovati, samo 

dvignemo v naročje v rahlo dvignjen ležeči položaj, namesto da leži nepremično v posteljici ali 

vozičku in gleda bel strop. V dvignjenem položaj namreč lažje raziskuje stvari s pogledom in 

če gleda enake prizore dalj časa, se jih nauči prepoznavati in razlikovati.  

 

Eno izmed pomembnih občutljivih obdobij je občutek za red. Že pri dveh letih otroci izrazijo 

potrebo po tem, da v svojem okolju potrebujejo red. Majhen otrok že zgodaj pokaže, da v neredu 

ne more živeti. da ga to vznemirja in prizadene. Tak otrok se takoj zave nereda, ki ga odrasli 

ali starejši otroci še opazijo ne. Da pa bi otrok sploh razkril svoje nagnjenje za red, mora biti 

svoboden, saj tega nagnjenja ne more izraziti v prostoru, ki mu gospoduje odrasli, ki ga sploh 

ne razume. Če pa se odrasli zave otrokovih skrivnih potreb, potem bo tudi otrok vesel in 

navdušen ob pospravljanju. Na občutljivost občutno vpliva red okolice, saj to pomeni, da so 
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stvari na svojem mestu. Pomembno je, da poznamo razpored predmetov v okolju in da se 

spomnimo, kam kaj sodi. Tako se v okolju otrok lahko znajde in ga obvladuje. Taka ureditev 

prostora je nujna za mir in srečo v življenju, saj je za otroka določene starosti ljubezen do reda 

življenjska potreba. Zavedati se moramo, da otrok reda ne dojema enako kot odrasli, saj smo 

mi že tako polni vtisov, da se ne odzivamo več. Otrok pa vtise šele dobiva, saj pri vsem, kar 

počne, začenja iz nič. (prav tam) 

 

Pomemben vidik orientacije za red je tudi notranja orientacija, ki otroku daje občutek za dele 

lastnega telesa. Eksperimentalni psihologi temu pravijo mišični spomin, ki otroku omogoča, da 

se zaveda položaja svojih delov telesa. Ta razlaga temelji na izkušnji zavestnega gibanja, tj. da 

ko npr. iztegnemo roko, se tega giba zavemo, si ga zapomnimo in ga, če želimo, lahko 

ponovimo. M. Montessori (prav tam) pa pravi, da nam otrok pokaže obstoj občutljivega obdobja 

za položaje svojega telesa že veliko prej, kot se lahko svobodno premika, saj že dojenček ve, 

kdaj mu kakšen položaj ali okolje ne odgovarja. 

 

5.4 Polarizacija pozornosti in normalizacija 
To je fenomen, ko se otrok posveti nekemu delu z vso svojo pozornostjo in pri tem pokaže 

popolno zbranost (prav tam). To delo izvaja intenzivno in vztrajno, ponavlja pa ga tolikokrat, 

dokler ne doseže določene stopnje potešenosti. Prepozna se na otrokovem obrazu in mimiki 

celotnega telesa. Otrok je po končanem delu umirjen, prijazen, zadovoljen, bolj pripravljen 

sodelovati, celo inteligentnejši. Takega otroka M. Montessori poimenuje normaliziran. Še 

druge značilnosti normalizacije pa so ljubezen do reda, ljubezen do dela, spontana globoka 

koncentracija, povezanost z realnim svetom, ljubezen do tišine in osebnega dela, samostojnost, 

ubogljivost, spontana samodisciplina in veselje (Ipavec, 2005). M. Montessori (2009, str. 118) 

dogodek s triletno deklico, ki je delala s kladami, opiše takole: »Valji so naraščali po velikosti 

in šli v klado kot zamašek v steklenico. /…/ Ker sem navajena, da merim stvari, sem začela 

šteti, kolikokrat je deklica vajo ponovila. Potem sem pomislila, da bi preverila, kako dolgo 

lahko vztraja v tej nenavadni koncentraciji kljub motnjam. Zato sem prosila učiteljico, da z 

otroki hodi okoli deklice in kaj poje. To so tudi storili, a mala deklica ni niti za hip prenehala z 

delom. /…/ Od časa, ko sem začela šteti, je vajo ponovila že dvainštiridesetkrat. Končno se je 

ustavila, kot bi se prebudila iz sanj, in se nasmehnila. Na videz je bila zelo zadovoljna. Oči so 

ji žarele in pogledala je okrog sebe.« 
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5.5 Okolje kot posredni učitelj 
Na otrokov razvoj poleg genov vpliva tudi okolje. M. Montessori (2011) piše, da do duševnega 

razvoja otroka lahko pride le na podlagi izkušnje okolja. In če otrok ne bo doživel primernih 

izkušenj točno v času, ki ga je predvidela narava, bo občutljivost, ki ga vleče k njim, ugasnila. 

 

M. Montessori (2009) izpostavlja, da je vloga okolja tako zelo pomembna, da je njen celoten 

pedagoški pristop osnovan na tem. Pedagogika zagotavlja čutilne dejavnosti, ki so bolj temeljne 

in sistematično organizirane kot katerikoli druge. Poudarja pomen otrokove notranje 

občutljivosti, saj ima skoraj do petega leta zelo dolgo občutljivo obdobje, ki mu daje 

sposobnost, da usvaja podobe okolja. »Otrok je opazovalec, ki s pomočjo čutil aktivno vsrkava 

podobe« (prav tam, str. 59). Biti opazovalec po njenem mnenju pomeni, da obstaja nek notranji 

dražljaj, ki ga narekuje neko občutje, za posledico pa ima izbiro določenih podob, ne pa kar 

katerihkoli ali celo vseh. Ker vedno vidimo le del, ki ga določajo naša občutja in zanimanja, 

bodo različni ljudje eno in isto stvar opisali na različne načine. Otrok začne iz nič in kot dejavno 

bitje stopa naprej s svojimi lastnimi močmi. Žene ga ustvarjalno delovanje, ki po malem brsti, 

se razvija in pridobiva konkretne oblike na podlagi podob. 

 

Tudi gibanje je še ena otrokova pridobitev, ki je zelo pomembna. Opazimo lahko, da je srečen, 

če le lahko nekaj počne. Živi samo za tisti trenutek in vsak dan se nauči nekega novega trika 

glede gibanja. Obenem pa vsrkava vse iz svoje okolice. M. Montessori (2011) pravi, da gibanja 

ne osvoji naključno, saj je določen z različnimi stopnjami v razvoju. Roko, katera je v njeni 

pedagogiki izrednega pomena, povezuje z umskim življenjem, ki usmerja dejavnost rok. 

Otrokova inteligenca se lahko delno razvije tudi brez njihove pomoči, vendar bo z njihovo 

uporabo dosegla višjo raven, otrokov značaj pa bo močnejši. G. Honegger Fresco (1996) pravi, 

da otrok za svoje delovanje potrebuje pomirjujoče ozračje, ki bo spodbujalo njegovo sposobnost 

koncentracije. Pomembno tudi, katero dejavnost otroku ponudimo, saj je v različnih obdobjih 

zmožen različnih stvari. M. Montessori (v: prav tam) je za koncentracijo dejala, da je to 

človekovo naravno svojstvo, ki nam je dano že z rojstvom. Da pa bi jo otrok ohranil in razvijal, 

potrebuje mir, veliko časa za opazovanje in delovanje, prijazne glasove in nenapadalne kretnje 

iz okolja. »V taki situaciji se vidi, kako se otrok uči, medtem ko ponavlja in povsem posveča 

pozornost temu kar dela (prav tam, str. 37). 
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Od tretjega do šestega leta je pri otroku obdobje ustvarjalnosti. Na podlagi svojih izkušenj se je 

sposoben zavestno odločati, kaj mu odgovarja in kaj ne. Izkušnje pa niso samo naključne 

aktivnosti in igra, ampak tudi vsi napori, skozi katere mora iti otrok, da bi lahko odrastel. M. 

Montessori (2011) v tem obdobju govori o dve smereh razvoja: o nadgradnji zavesti s pomočjo 

aktivnega delovanja in o izpopolnjevanju ter bogatenju že pridobljenih sposobnosti. Poleg 

vsrkavanja okolice je tako prisotna tudi aktivna izkušnja s pomočjo rok. 

 

M. Montessori je za otroke pripravila didaktični material, ki so ga uporabljali. Dala jim je 

'resnične stvari iz resničnega sveta'.  In videla je, da so otroci postali povsem neodvisni. Dejala 

je, da je bilo, kot bi otrok govoril: »Vse hočem narediti sam. Lepo vas prosim, da mi ne 

pomagate« (prav tam, str. 192). 

 

Material, ki ga je pripravila, mora vedno imeti kontrolo napake, s katero otrok preveri, ali je 

naloga pravilno dokončana, pospravljen pa je na nizkih poličkah oz. omaricah, s katerih si otrok 

sam vzame, kar želi, po koncu pa pospravi na isto mesto (prav tam). 

 

M. Montessori (2011, str. 184) pravi: »Vse naše življenje je posredna priprava na prihodnost. 

Pri vseh ljudeh, ki so dosegli nekaj izjemnega, bomo opazili, da je bilo pred velikim dosežkom 

vedno obdobje velikih naporov. Ni nujno, da je šlo za napore iste vrste, morali pa so biti prisotni 

sorodni napori, ki so služili kot duhovna priprava, ki jih je pripeljala do konca. Krog je moral 

biti sklenjen. Ko torej pri otroku opazimo kakršno koli inteligentno aktivnost, pa čeprav se nam 

zdi še tako nesmiselna ali v nasprotju z našimi željami – seveda pod pogojem, da ni za otroka 

nevarna – se vanjo ne smemo vmešavati. Otrok mora vedno imeti možnost končati svojo 

aktivnost tako, kot si jo je sam zamislil.« 

 

5.6 Področja 
Material se deli na več področij (Montessori 3–6, 2016): vsakdanje življenje (glavni cilj teh vaj 

je je Koncentracija, Koordinacija, Občutek za red in Samostojnost (KKOS)), zaznavanje (otrok 

se uči preko čutenja (mehek/grob, dolg/kratek, majhen/velik, krog/kvadrat/trikotnik, …)), 

matematika, jezik in znanost (namenjen je otrokovemu stiku s svetom (odkriva geografijo, 

kemijo, biologijo, zoologijo, astronomijo, ipd.)). Za namen te diplomske naloge se bomo 

osredotočili na jezik.  
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5.6.1 Jezik in pravljice 

M. Montessori (prav tam) je verjela, da se otrokov jezik razvija že od rojstva naprej, zato je v 

svoj pedagoški pristop vključila tudi pesmi, igre, pesmi, zgodbe in klasifikacijske kartice. 

Predopismenjevalno obdobje vključuje vaje iz vsakdanjega življenja in zaznavanja. 

Finomotorika se razvija sočasno kot prepoznavanje zvokov, ki sestavljajo jezik. Skupaj otroku 

nudita možnost, da se s pomočjo peščenih črk in kasneje premikajoče se abecede sestavi besede, 

fraze, stavke in zgodbe. Kasneje pa se nauči tudi, kako zgodbo, ki jo je sestavil, prebrati. 

 

 
Slika 8: Peščene črke (http://www.montessori-institut.si/ped36.php) 

 

M. Montessori (2011) ugotavlja, da otrokovo umsko obzorje ni omejeno s tem, kar vidi, ampak 

gre veliko dlje od konkretnega, ima veliko domišljijo. Glede pravljic je avtorica (prav tam) 

zapisala, da so služile kot dokaz za otrokov bogat domišljijski svet, vendar pa preveč 

vznemirjajo otroško domišljijo in jo usmerjajo v neresničen svet v obdobju, ko otrok še ni 

sposoben ločevati domišljijskega sveta od resničnega (v: Šircelj, Kobe, Gerlovič, 1972). M. 

Montessori (2009) težavo vidi v tem, da otrok odraslega vedno vidi kot mogočno bitje. In 

pravljice, ki vsebujejo bitja, ki živijo samo v domišljiji (npr. vile), pa ni važno kakšne so, vedno 

razvajajo svoje otroke. Otrok tako začne z izkoriščanjem, saj se je iz pravljic naučil, da lahko 

vse dobi. Odrasli pa se pusti osvojiti, saj vidi, da je otrok srečen in zadovoljen. »Naposled se 

utvara, da je odrasli ustvarjen zato, da bi zadovoljil otroka, konča z bridkim razočaranjem« 

(prav tam, str.161). V resničnem življenju ni vedno vse mogoče, odrasli pa ob tem, ko ne more 

zadovoljiti vseh želja svojega otroka, spozna, da ga je razvadil. M. Montessori zato v začetku 

http://www.montessori-institut.si/ped36.php
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20. stol. tudi nastopi proti pravljici ter svetuje, da se vsako fantastično branje odstrani iz 

otroškega sveta, saj po njeno otrok zaradi ustvarjenih iluzij resničnosti ne more sprejeti takšne 

kot je (Šircelj, Kobe, Gerlovič, 1972). Za pristen stik te izjemne domišljije z zunanjim svetom 

se je M. Montessori (2011) zdelo bolje, da ima otrok v rokah nekaj, s čimer to svojo izjemno 

sposobnost lahko vadi.  

 

Podobno mnenje o pravljicah so imeli tudi v nekaterih vrtcih v Ameriki. Streit (2015) opisuje 

zgodbo neke švicarske vzgojiteljice, ki se je za dalj časa odpravila v New York v nek vzoren 

vrtec (avtor ne navaja, po kakšnem programu je vrtec deloval). Vzgojiteljica je opisala, da so 

bile tam popolnoma prepovedane vse neresnične in neživljenjske pravljice. Opazila pa je, da so 

ti otroci živeli v določeni notranji podivjanosti, da niso znali več sanjati. Zgodbe so poslušali 

na zgoščenkah, govorile pa so jih izobražene popolne govorke. Otroci so bili tiho le za kratek 

čas, nato pa so spet podivjali. V tem delu pa se vrtec v Ameriki in vrtci montessori med seboj 

razlikujejo, saj se v vrtcih montessori otroci pri delu z didaktičnim materialom notranje 

napolnijo in s tem ohranjajo svojo umirjenost, v ameriškem vrtcu pa se otroci niso umirili za 

dolgo časa. Sama se sicer z njunim stališčem glede pravljic ne strinjam, saj menim, da so 

pravljice vseeno pomembne. Otrok za razvoj svojega domišljijskega sveta potrebuje tudi 

pravljico, samo izbrati je potrebno pravo za njegovo starost; na začetku so to slikanice, ki 

posnemajo realno življenje, kasneje pa vedno bolj kompleksne in fantazijske zgodbe, ki so 

primerne otrokovi razvojni stopnji . 

 

5.6.2 Cilji Programa montessori s področja jezika 

Čeprav M. Montessori ni bila navdušena nad pravljicami, pa so knjige v vrtcih montessori še 

vedno prisotne. V Programu montessori (2013) so opisani cilji s področja jezika, ki se nanašajo 

tudi na pravljico. 

 

Material pomaga otroku, da (prav tam, str. 40): 

• razvija spretnosti za poslušanje in prepoznavanje zvokov ter glasov, 

• bo prepoznaval, da je branje interpretacija zapisane misli druge osebe, 

• imel izkušnjo pravega branja. 
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5.6.3 Primeri dejavnosti od 3. do 6. leta 

Dejavnosti se delijo v več sklopov (prav tam, str. 42): razvoj besednega zaklada in govorni 

razvoj, razvoj poslušanja ter pisanje. Za pravljico so pomembne naslednje: 

• branje knjig, 

• pripovedovanje zgodb, 

• vaje za prepoznavanje prvega glasu v besedi, 

• vaje za prepoznavanje zadnjega glasu v besedi, 

• vaje črkovanja, 

• vaje z rimami. 

 

5.7 Vloga vzgojitelja 
Učitelj oz. vzgojitelj v vrtcu montessori nič ne vsiljuje, ne določa, ne prepoveduje, ampak samo 

predlaga, usmerja in motivira. Predvsem pa mora sam vaditi in se izpopolnjevati v 

(L'insegnante, 2008): 

• sposobnosti opazovanja otrok ter njihovih interakcij z okoljem, 

• analizi in uporabi razvojnih materialov, ki so vedno odprti za presenetljive novosti, 

• spoštovanju otrokove svobodne izbire v okolju, ki je v psiho-socialnem smislu 

umirjeno, pomirjajoče in miroljubno, 

• neposrednem poseganju v otrokovo delo, ki naj bo omejeno samo na nujno potrebno, 

• pozorni pripravi aktivnosti, ki omogočajo samostojno delo in učenje otrok, 

• zatekanju h kolektivnim didaktičnim lekcijam; to naj bo omejeno na posebne 

priložnosti, le te pa naj imajo karakter 'veličastnosti' in 'prazničnosti', ki ga priporoča 

Maria Montessori (nanašajo se predvsem na osnovno šolo). 

 

Pomemben del je tudi, da odrasli ne kriči in ne kliče vedno znova vseh otrok skupaj (Honegger 

Fresco, 1996). S tem poskrbi, da otroku omogoča kar se da mirno in individualno delo. 

Poudarja, da šele, ko se umirijo, ko naredijo 'red' v svoji notranjosti (normalizacija), se začne 

pravo razmerje z vrstniki in odraslimi. 
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6 JAVNI VRTEC 
V tem poglavju bom predstavila dokument, po katerem deluje javni vrtec, kako so v njem 

opredeljene pravljice ter vlogo vzgojitelja pri poslušanju pravljic. 

 

6.1 Kurikulum za vrtce 
Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument o konceptu in sistemu predšolske vzgoje v 

vrtcih, ki pomeni strokovno podlago za delo v vrtcih. Namenjen je vzgojiteljem, pomočnikom 

vzgojiteljev, ravnateljem in svetovalnim delavcem; je dokument, ki ob rabi strokovne literature 

in priročnikov za vzgojitelje omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo 

v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikula (praktična izpeljava zapisanih ciljev kurikula) 

razvija in spreminjam, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo 

življenja v vrtcu in vpetost vrtca v širše okolje. 

 

V njem (prav tam) so predstavljeni cilji, iz njih pa so izpeljana načela, temeljna vedenja o 

razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter globalni cilji na posameznih področjih. To 

so : gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Za namen te diplomske naloge se 

bomo osredotočili na jezik oz. pripovedovanje. 

 

6.2 Vloga pripovedovanja pravljic v vrtcu 
V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 12) piše: »V vrtcu mora biti dovolj časa za pogovor, 

pripovedovanje, razlago, opisovanje, dramatizacijo, igro vlog. Za otroka in njegov čustveno, 

socialni in spoznavni razvoj je bistvenega pomena, da razvije jezikovno zmožnost, torej 

zmožnost tvorjenja in razumevanja besedil v različnih govornih položajih in za različne potrebe. 

/…/ Tako se otroci v tem obdobju naučijo sporočati svoje izkušnje, čustva, vedenja na različne 

načine, /…/, učijo se spoštljive in vljudne komunikacije.« Predšolsko obdobje je za razvoj 

govora najpomembnejše. Kurikulum (prav tam) vključuje tudi sodelovanje in komunikacijo z 

odraslimi in otroki ter skozi doživljanje tudi spoznavanje lastne in tuje književnosti. Otroci se 

jezika učijo tudi ob poslušanju pripovedovanja literarnih besedil, ob poslušanju glasnega branja 

odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, ipd., vse to pa se dogaja ob socialnih igrah, 

pravljicah, izštevankah itn. Pomembno je zbliževanje s knjigo kot pisnim prenosnikom ter 

zgodnje navajanje na rabo knjige. 
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6.2.1 Cilji kurikuluma, ki se nanašajo na pravljico 

Kurikulum za vrtce (prav tam, str. 20) vsebuje naslednje cilje: 

• Otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija 

zmožnost domišljijske rabe jezika, spoznava moralne etične dimenzije, s književno 

osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje. 

• Otrok prepoznava, uživa in se zabava ob nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih 

glasovnih in besednih igrah šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem. 

• Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti. 

• Otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu. 

• Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter 

pridobiva pozitivni odnos do literature. 

• Otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta 

(predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora). 

• Otroka se uči samostojno pripovedovati. 

 

6.2.2 Primeri dejavnosti od 3. do 6. leta 

Otrok (prav tam, str. 21) 

• posluša pravljice, zgodbice, uganke, pesmice. Vsebine doživlja prek različnih medijev 

(avdio in video), obišče gledališko predstavo (igrano in lutkovno); 

• posluša odraslega in otroka, posluša avdio- in gleda videogradivo z raznovrstnimi 

literarnimi besedili tudi iz aktualne otroške kulture; 

• samostojno pripoveduje zgodbice, jih obnavlja in si izmišljuje svoje; 

• samostojno ustvarja knjigo, strip; 

• sodeluje v različnih družabnih in didaktičnih igrah, ki spodbujajo bogatenje besednega 

zaklada, obnavljanje  in izmišljanje zgodb (npr. čarobne karte); 

• ob poslušanju in lastnem pripovedovanju doživlja ritem besed, glasbe in pesmi. 

 

6.3 Vloga vzgojitelja pri pripovedovanju pravljic 
V kurikulumu (prav tam) piše, da osebe, ki delajo z otroki, s tem, ko jim pripovedujejo in berejo 

otrokovi starosti primerne pravljice, že v predšolskem obdobju omogočajo stik s knjižnim 

jezikom. Ko z njim govorijo v 'neotroškem' jeziku, ga spodbujajo tudi pri komunikaciji. Za 

spodbujanje jezikovne zmožnosti uporabljajo čim več različnih knjig z različnih področij, 

pravljic, pesmi in iger. Otroku pripovedujejo in berejo pravljice, uganke, zgodbe, pesmi in 
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uprizarjajo lutkovne igre, obenem pa otroku omogočajo, da se s knjigami igra in jih spoznava. 

Vzgojitelji spodbujajo intimnost majhnih skupin med pripovedovanjem/branjem; branje in 

poslušanje zgodb in pesmi je namreč ugodno in interaktivno tako za otroka kot za vzgojitelja. 

  



35 
 

7 EMPIRIČNI DEL 
V empiričnem delu bom predstavila raziskovalni problem in cilje, raziskovalna vprašanja, 

metodologijo in rezultate. 

 

7.1 Opredelitev raziskovalnega problema in cilji 
Pravljice bodo vedno del nas, dokler jih bomo oživljali z branjem ali pripovedovanjem. To 

lahko poteka v družini, vrtcu ali šoli. Otroku je potrebno ponuditi pravljico, ki je za primerna 

za njihov mentalni razvoj, obenem pa se mora pripovedovalec potruditi, da bo pozitivno vplival 

na otrokov bralni razvoj. 

 

Kot vzgojiteljica sem delala tako v javnem vrtcu kot v vrtcu montessori. Opazila sem, da so 

otroci v vrtcu montessori bolj umirjeni kot v javnem vrtcu in so lahko dalj časa koncentrirani 

na določeno dejavnost. To je bil razlog, da sem se odločila v diplomskem delu ugotoviti, kakšna 

je razlika v pozornosti pri poslušanju pravljic med otroki, ki obiskujejo javni vrtec, in otroki, ki 

obiskujejo vrtec, ki deluje po principu pedagogike Marie Montessori. 

 

7.2 Raziskovalna vprašanja 
RV1: Ali se otroci v vrtcu montessori hitreje umirijo pred začetkom poslušanja pravljice kot 

otroci v javnih vrtcih? 

RV2: Ali otroci v vrtcu montessori dalj časa zbrano poslušajo pravljico kot otroci v javnih 

vrtcih? 

RV3: Ali otroke v javnem vrtcu med poslušanjem pravljice hitreje zmotijo druge stvari kot 

otroke v vrtcu montessori? 

RV4: Ali otroci z vprašanji in komentarji prekinejo vzgojiteljico pri branju pravljice? 

RV5: Ali je potrebno otroke glasno opozoriti? 

RV6: Ali si otroci v vrtcu montessori bolj zapomnijo vsebino pravljice kot otroci v javnih 

vrtcih? 

 

7.3 Raziskovalna metodologija 
V tem delu bom prestavila metodologijo, ki sem jo uporabila za svoje diplomsko delo. 

 

7.3.1 Opis vzorca 

V raziskavo je bilo vključenih 36 otrok, starih 5–6 let, iz javnega vrtca in vrtca montessori. 
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Sodelovalo je 19 (53%) otrok iz javnega vrtca in 17 (47%) otrok iz vrtca montessori (graf 1) 

 

 

Graf 1: Struktura otrok po vrtcih 

 

Od tega je bilo deklic 11 (31%), dečkov pa 25 (69%) (graf 2). 

 

 

Graf 2: Struktura otrok po spolu 

7.3.2 Opis inštrumenta 

Za ugotavljanje pozornosti otrok pri poslušanju sem otroke opazovala, pri tem pa sem uporabila 

kontrolno listo, ki sem jo sama sestavila (gl. prilogo 1). Opazovanje je bilo strukturirano brez 

53% 47%
javni vrtec

vrtec montessori

31%

69%

deklice

dečki
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sodelovanja. V drugem delu so otroci narisali risbo (gl. prilogi 4 in 5) o tem, kar se je dogajalo 

v pravljici (gl. prilogo 3) in odgovorili na eno vprašanje zaprtega tipa. 

 

7.3.3 Obdelava podatkov 

Pridobljene podatke sem prikazala in interpretirala z grafi, ki sem jih oblikovala v programih 

Word in Excel. Pri interpretaciji sem ugotovitve povezala z raziskovalnimi vprašanji. 

 

7.3.4 Postopek zbiranja podatkov 

Podatke sem zbirala v dveh vrtcih, javnem vrtcu Krtek iz Ihana in vrtcu montessori Peter Pan 

iz Kamnika, po predhodnem dogovoru z ravnateljicama. V vsakem vrtcu sem opazovala samo 

enkrat, z menoj sta bili moji sestri (ena je pravljico brala, druga pa je izvajala moteče 

dejavnosti). Natančen opis izvedbe smo imele napisan na listu (gl. prilogo 2). Poslušali so 

pravljico P. Golob (2015) z naslovom Velika gozdna pustolovščina, ki smo jo prej že malo 

skrajšali in priredili. Med poslušanjem pravljice sem otroke vsako minuto opazovala in v 

kontrolno listo vpisovala število otrok, ki so se presedali, obračali, idr. Skušali smo tudi zmotiti 

njihovo pozornost z zvonjenjem zvončka, prihodom tuje osebe v igralnico in kasneje tudi v 

jutranji krog. Pravljica je trajala približno 20 minut, po koncu pa so otroci dobili navodilo, da 

narišejo, kaj se je v njej dogajalo. Vsak posebej je nato prišel do mene, povedal, kaj je narisal, 

ter odgovoril na vprašanje. Po koncu so se šli lahko igrat. 

 

7.4 Rezultati in interpretacija 
V tem delu bom predstavila rezultate opazovanja v vrtcu. 

 

7.4.1 Umiritev 

Zanimalo me je, ali se otroci v vrtcu montessori hitreje umirijo pred začetkom poslušanja 

pravljice kot otroci v javnih vrtcih. 
 

Tabela 2: Čas, potreben za umiritev glede na vrtec 

  čas 
javni vrtec 30 sekund 
vrtec montessori 30 sekund 
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V obeh vrtcih je bil čas, ki je bil potreben za umiritev, 30 sekund, zato je odgovor na RV1 ne, 

otroci v vrtcu montessori se ne umirijo hitreje kot v javnih vrtcih. V obeh skupinah je navodilo, 

da se usedejo v jutranji krog in umirijo, dala vzgojiteljica, za kar predvidevam, da je vplivalo 

na dinamiko skupine, saj so se hitro umirili. Sama sem nad rezultatom presenečena, saj sem 

pričakovala razliko med vrtcema. To mogoče lahko povežemo tudi s tem, da se je otrokom 

dogajalo nekaj novega in so bili bolj pozorni na to, kaj bo sledilo, ter se zato kar hitro umirili.  

 

7.4.2 Zbrano poslušanje 

Zanimalo me je, če otroci v vrtcu montessori bolj zbrano in mirno poslušajo pravljico kot otroci 

v javnem vrtcu. Opazovala sem več stvari, ki so moteče pri zbranem poslušanju: presedanje, 

obračanje, hihitanje, pogovarjanje in igra z rokami in nogami. 

 

Presedanje 
Tabela 3: Število (f) otrok, ki se med poslušanjem pravljice preseda glede na čas 

  javni vrtec vrtec montessori 
  f f 

1 min 4 2 
2 min 3 1 
3 min 3 0 
4 min 3 0 
5 min 5 0 
6 min 8 0 
7 min 5 0 
8 min 8 3 
9 min 7 1 
10 min 8 4 
11 min 7 4 
12 min 6 0 
13 min 8 7 
14 min 8 8 
15 min 6 0 
16 min 8 5 
17 min 8 4 
18 min 5 0 
19 min 4 0 
20 min 5 1 

SKUPAJ 119 40 
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Graf 3: Število otrok, ki se med poslušanjem pravljice preseda glede na čas 

Kot je razvidno iz tabele 3 in grafa 3, so se otroci v javnem vrtcu bolj presedali kot v vrtcu 

montessori. Povprečno se je vsako minuto v javnem vrtcu presedlo 31,31% otrok, v vrtcu 

montessori pa 11,76%. V javnem vrtcu je bilo najmanj presedanja od 2. do 4. minute, ko so se 

presedali 3 otroci, največ pa od 13. do 17. minute, ko se je presedalo 8 otrok. V vrtcu montessori 

je bilo najmanj presedanja od 3. do 7. minute, ko se ni presedal nihče, največ pa v 14. minuti, 

ko se je presedalo 8 otrok.  

 

Obračanje 
Tabela 4: Število (f) otrok, ki se med poslušanjem pravljice obrača glede na čas 

  javni vrtec vrtec montessori 
  f f 

1 min 0 0 
2 min 2 0 
3 min 2 0 
4 min 1 1 
5 min 0 1 
6 min 0 1 
7 min 0 5 
8 min 1 0 
9 min 2 0 
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19 MIN
20 MIN

vrtec montessori javni vrtec
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10 min 1 1 
11 min 3 2 
12 min 0 2 
13 min 0 3 
14 min 1 0 
15 min 3 0 
16 min 1 0 
17 min 4 0 
18 min 2 0 
19 min 2 8 
20 min 4 0 

SKUPAJ 29 24 
 

 
Graf 4: Število otrok, ki se med poslušanjem pravljice obrača glede na čas 

Kot je razvidno iz tabele 4 in grafa 4, so se otroci v javnem vrtcu obračali bolj enakomerno, 

medtem ko so se otroci v vrtcu montessori obračali bolj poredko, a takrat bolj množično. 

Povprečno se je vsako minuto v javnem vrtcu obračalo 7,64% otrok, v vrtcu montessori pa 7%. 

V javnem vrtcu je bilo najmanj obračanja od 5. do 7. minute, ko so ni obračal nihče, največ pa 

v 17. in 20. minuti, ko so se obračali 4 otroci. V vrtcu montessori je bilo najmanj obračanja od 

14. do 18. minute, ko se ni obračal nihče, največ pa v 19. minuti, ko se je obračalo 8 otrok.  
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Hihitanje 

Med poslušanjem pravljice se ni nihče hihital. 

 

Pogovarjanje 
Tabela 5: Število (f) otrok, ki se med poslušanjem pravljice pogovarja glede na čas 

 javni vrtec vrtec montessori 
 f f 

1 min 0 0 
2 min 0 0 
3 min 0 2 
4 min 0 0 
5 min 0 0 
6 min 0 0 
7 min 0 0 
8 min 0 0 
9 min 0 0 
10 min 0 0 
11 min 0 2 
12 min 0 0 
13 min 1 0 
14 min 2 0 
15 min 0 0 
16 min 0 0 
17 min 0 0 
18 min 0 0 
19 min 2 0 
20 min 0 0 

SKUPAJ 5 4 
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Graf 5: Število otrok, ki se med poslušanjem pravljice pogovarja glede na čas 

 

Kot je razvidno iz tabele 5 in grafa 5, so se v vrtcu montessori otroci pogovarjali v prvem delu, 

v javnem vrtcu pa v zadnjem delu. Povprečno se je vsako minuto v javnem vrtcu in vrtcu 

montessori pogovarjal 1% otrok, kar pomeni, da ni razlik med vrtcema. V javnem vrtcu je bilo 

najmanj pogovarjanja od 1. do 12. minute, ko se ni pogovarjal nihče, največ pa v 14. in 19. 

minuti, ko sta se pogovarjala 2 otroka. V vrtcu montessori je bilo najmanj pogovarjanja od 12. 

do 20. minute, ko se ni pogovarjal nihče, največ pa v 3. in 11. minuti, ko sta se pogovarjala 2 

otroka. 

 

Igra z rokami in nogami 
Tabela 6: Število (f) otrok, ki se med poslušanjem pravljice igra z rokami in nogami glede na čas 

  javni vrtec vrtec montessori 
  f f 

1 min 0 0 
2 min 0 0 
3 min 0 1 
4 min 0 0 

0 1 2 3

1 MIN
2 MIN
3 MIN
4 MIN
5 MIN
6 MIN
7 MIN
8 MIN
9 MIN

10 MIN
11 MIN
12 MIN
13 MIN
14 MIN
15 MIN
16 MIN
17 MIN
18 MIN
19 MIN
20 MIN

vrtec montessori javni vrtec
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5 min 0 0 
6 min 0 0 
7 min 0 0 
8 min 0 1 
9 min 2 1 
10 min 2 0 
11 min 4 0 
12 min 6 3 
13 min 0 1 
14 min 0 1 
15 min 0 3 
16 min 0 0 
17 min 2 0 
18 min 0 0 
19 min 1 0 
20 min 0 0 

SKUPAJ 17 11 
 

 
Graf 6: Število otrok, ki se med poslušanjem pravljice igra z rokami in nogami glede na čas 
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Kot je razvidno iz tabele 6 in grafa 6, so se otroci v javnem vrtcu bolj igrali z rokami in nogami 

kot otroci v vrtcu montessori. Povprečno se je vsako minuto v javnem vrtcu igralo 4% otrok, v 

vrtcu montessori pa 3%. V javnem vrtcu so se najmanj igrali z rokami in nogami od 1. do 8. 

minute, ko se ni igral nihče, največ pa v 12. minuti, ko se je igralo 6 otrok. V vrtcu montessori 

so se najmanj igrali z rokami in nogami od 16. do 20. minute, ko se ni igral nihče, največ pa v 

12. in 15. minuti, ko so se igrali 3 otroci.  

 

Zbrano poslušanje 

 
Graf 7: Povprečen odstotek otrok, ki ne posluša zbrano glede na dejanja, ki jih počnejo 

Kot je razvidno iz grafa 7, se je razlika pri zbranem poslušanju pokazala predvsem pri 

presedanju, pri ostalih dejanjih pa razlike skoraj ni. 

 

 
Graf 8: Odstotek otrok, ki ne poslušajo zbrano v javnem vrtcu 

Povprečen odstotek otrok, ki ne poslušajo zbrano, je, kot je razvidno iz grafa 8, v javnem vrtcu 

9%, tistih, ki pa poslušajo zbrano, pa 91%. 
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Graf 9: Odstotek otrok, ki ne poslušajo zbrano v vrtcu montessori 

Povprečen odstotek otrok, ki ne poslušajo zbrano, je, kot je razvidno iz grafa 9, v vrtcu 

montessori 5%, tistih, ki pa poslušajo zbrano, pa 95%. Če primerjamo grafa 8 in 9, vidimo, da 

so otroci v montessori vrtcu glede na zunanje znake bolj zbrano poslušali. 

 

Čas zbranega poslušanja 
Tabela 7: Število otrok, ki ne poslušajo zbrano glede na čas 

  presedanje obračanje hihitanje pogovarjanje igra z rokami 
in nogami 

  JV VM JV VM JV VM JV VM JV VM 
1 min 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 min 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 
3 min 3 0 2 0 0 0 0 2 0 1 
4 min 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
5 min 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
6 min 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
7 min 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 
8 min 8 3 1 0 0 0 0 0 0 1 
9 min 7 1 2 0 0 0 0 0 2 1 
10 min 8 4 1 1 0 0 0 0 2 0 
11 min 7 4 3 2 0 0 0 2 4 0 
12 min 6 0 0 2 0 0 0 0 6 3 
13 min 8 8 0 3 0 0 1 0 0 1 
14 min 8 9 1 0 0 0 2 0 0 1 
15 min 6 0 3 0 0 0 0 0 0 3 
16 min 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 

95%

5%

posluša zbrano

ne posluša zbrano
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17 min 8 4 4 0 0 0 0 0 2 0 
18 min 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
19 min 4 0 2 9 0 0 2 0 1 0 
20 min 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Graf 10: Število otrok v javnem vrtcu, ki ne poslušajo zbrano glede na čas 

 

 
Graf 11: Število otrok v vrtcu montessori, ki ne poslušajo zbrano glede na čas 
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Kot je razvidno iz grafov 10 in 11, v javnem vrtcu začne procent nezbranosti otrok naraščati 

okoli 7. minute in se začne umirjati proti koncu, v vrtcu montessori pa naraste okrog 10. minute, 

upadati pa začne po 14. minuti. Z grafi 3–11 lahko odgovorimo na RV2: da, otroci v vrtcu 

montessori dalj časa zbrano poslušajo pravljico kot otroci v javnem vrtcu. 

 

7.4.3 Zunanje motnje med poslušanjem pravljice 

Zanimalo me je, ali bodo otroke iz javnega vrtca hitreje zmotile druge stvari, ki se dogajajo v 

okolici, kot otroke iz vrtca montessori. Za motenje poslušanja smo uporabili v 3. minuti 

zvonjenje zvončka pred vrati igralnice, v 5. minuti prihod tretje osebe v igralnico in v 10. minuti 

usedanje tretje osebe poleg otrok v jutranji krog. 

 

Zvonjenje zvončka 
Tabela 8: Število (f) otrok, ki je slišalo zvonjenje zvončka 

   javni vrtec vrtec montessori 
    f f 

Slišalo zvonjenje 
zvončka 1 0 

 

Kot je razvidno iz tabele 8, je med poslušanjem pravljice v javnem vrtcu zvonček slišal 1 otrok, 

v vrtcu montessori pa nihče. 

 

Prihod tretje osebe v igralnico 
Tabela 9: Število (f) otrok, ki je opazilo prihod tretje osebe 

   javni vrtec vrtec montessori 
    f f 

Opazilo prihod  
tretje osebe 2 6 

 

Kot je prikazano v tabeli 9, sta prihod tretje osebe v igralnico v javnem vrtcu opazila 2 otroka, 

v vrtcu montessori pa 6. Nad rezultatom v javnem vrtcu sem presenečena, saj sem pričakovala, 

da bo več otrok opazilo tretjo osebo. Tu je potrebno povedati, da je ta oseba v javnem vrtcu v 

igralnico prišla skupaj z vzgojiteljico, ki je prišla nazaj, zato je mogoče, da otroci prihodu tretje 

osebe niso posvečali veliko pozornosti, saj niso niti opazili nečesa novega.  
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Tretja oseba se usede poleg v jutranji krog 
Tabela 10: Število (f) otrok, ki je opazilo tretjo osebo v jutranjem krogu 

   javni vrtec vrtec montessori 
    f f 

Opazilo, da se tretja 
oseba usede poleg v 

jutranji krog 1 3 
 

Kot je razvidno iz tabele 10, je tretjo osebo, ki se je usedla poleg, v javnem vrtcu opazil 1 otrok, 

v vrtcu montessori pa 3. V javnem vrtcu se zaradi napake v komunikaciji tretja oseba ni usedla 

prav v jutranji krog, ampak zadaj na mizo, zato predvidevam, da otroci niso bili toliko pozorni 

na spremembo v okolju. 

 

Zunanje motnje med poslušanjem pravljice 

 
Graf 12: Število otrok, ki je opazilo zunanje motnje 

Kot je razvidno iz grafa 12, je v javnem vrtcu po 1 otrok slišal zvonjenje zvončka in opazil 

tretjo osebo, ki je usedla v jutranji krog, 2 pa sta opazila njen prihod v igralnico. V vrtcu 
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montessori pa je prihod tretje osebe v igralnico opali kar 6 otrok, da se je ta oseba usedla v 

jutranji krog, pa so opazili 3 otroci. 

 

 
Graf 13: Odstotek otrok, ki jih hitreje zmotijo druge stvari glede na vrtec 

Iz grafa 13 je razvidno, da je povprečno število otrok, ki so bili pozorni na motnje, v javnem 

vrtcu 7,03%, v vrtcu montessori pa 17,63%. Zato je odgovor na RV3: ne, otroke iz javnega 

vrtca med poslušanjem pravljice druge stvari ne zmotijo hitreje kot otroke iz vrtca montessori. 

Rezultati so pokazali ravno obratno od mojih pričakovanj, kar bi lahko pripisali tudi temu, da 

otroci iz javnega vrtca prihod tretje osebe zaradi vzgojiteljice sploh niso opazili, posledično pa 

morda tudi niso bili pozorni, ko se je ta oseba samo premaknila bližje in se usedla na mizo. 

 

7.4.4 Ustno zmoti pripovedovalko med branjem 

Zanimalo me je, ali bodo otroci med poslušanjem pravljice kdaj zmotili pripovedovalko, da se 

bo morala ustaviti med branjem. 
  

7,03%

17,63%

JAVNI VRTEC VRTEC MONTESSORI
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Tabela 11: Število otrok, ki ustno zmotijo pripovedovalko glede na čas 

  javni vrtec vrtec 
montessori 

1 min 0 0 
2 min 1 0 
3 min 0 0 
4 min 0 0 
5 min 0 0 
6 min 0 0 
7 min 0 0 
8 min 0 0 
9 min 0 0 
10 min 0 0 
11 min 0 0 
12 min 0 0 
13 min 0 0 
14 min 0 0 
15 min 0 0 
16 min 0 0 
17 min 0 0 
18 min 0 0 
19 min 0 0 
20 min 0 0 

 

Kot je razvidno iz tabele 11 je v javnem vrtcu samo v 2. minuti 1 otrok ustno zmotil 

pripovedovalko (vprašal je, ali se lahko usede na tla), preostali čas je ni zmotil nihče. V vrtcu 

montessori ni nihče ustno zmotil pripovedovalke. Odgovor na RV4 je: da, v javnem vrtcu je 1 

otrok z vprašanji in komentarji ustno zmotil vzgojiteljico oz. pripovedovalko. 

 

7.4.5 Ali je potrebno glasno opozorilo zaradi motenja? 

Zanimalo me je, ali bo potrebno otroke kdaj glasno opozoriti zaradi motenja med poslušanjem 

pravljice. 

 
Tabela 12: Število otrok, ki potrebujejo glasno opozorilo glede na čas 

  javni vrtec vrtec 
montessori 

1 min 0 0 
2 min 1 0 
3 min 0 0 
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4 min 0 0 
5 min 0 0 
6 min 0 0 
7 min 0 0 
8 min 0 0 
9 min 0 0 
10 min 2 0 
11 min 0 0 
12 min 0 0 
13 min 0 0 
14 min 1 0 
15 min 0 0 
16 min 1 0 
17 min 0 0 
18 min 1 0 
19 min 0 0 
20 min 0 0 

 

 
Graf 14: Število otrok, ki potrebujejo glasno opozorilo glede na čas 
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Kot je razvidno iz tabele 7 in grafa 14, je bilo v javnem vrtcu najmanj potreb po glasnem 

opozorilu od 3. do 9. minute, ko ni bilo potrebno opozoriti nikogar, največ pa v 10. minuti, ko 

je bilo potrebno opozoriti 2 otroka (v 2., 10., 16., in 18. minuti jih je vzgojiteljica opozorila 

zaradi obračanja, v 14. minuti pa zaradi pogovarjanja). V vrtcu montessori ni bilo potrebno 

opozoriti nikogar. S tem odgovorimo na RV5: da, v javnem vrtcu je bilo potrebno glasno 

opozoriti 6 otrok. 

 

7.4.6 Vsebina pravljice 

Po končani pravljici so imeli otroci 15 minut časa, da so narisali, kaj se je dogajalo v pravljici 

oz. kaj so si najbolj zapomnili, nato pa mi še odgovorili na vprašanje 'Kdo vse nastopa v 

pravljici?' Zanimalo me je, ali bodo otroci narisali kaj v vezi s pravljico in ali bodo našteli 4 

živali, ki so imele glavno vlogo (prašički, kužek, mama in jazbec). 

 

Risanje po pravljici 

Zanimalo me je, ali bodo otroci narisali stvari, ki se nanašajo na pravljico. Vsak otrok je narisal 

risbo (gl. prilogi 4 in 5), nato pa mi je ob risbi povedal, kaj je narisal.  

 
Tabela 13: Število otrok (f), ki so risali po pravljici glede na stvari, ki so jih narisali 

 je narisal stvari iz pravljice ni narisal stvari iz pravljice 

 f f 

javni vrtec 18 1 

vrtec montessori 17 0 

 

Kot je razvidno iz tabele 13, v javnem vrtcu 1 otrok ni narisal stvari iz pravljice (narisal 

najboljšega prijatelja, sebe in svojo mamo), ostalih 18 pa je narisalo stvari iz pravljice. V vrtcu 

montessori so vsi otroci narisali stvari, ki so se nanašale na pravljico. 

 

Kdo vse nastopa v pravljici? 

Zanimalo me je, če so si otroci zapomnili, kdo vse nastopa v pravljici.  
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Graf 15: Odgovori na vprašanje 'Kdo vse nastopa v pravljici?' v javnem vrtcu glede na pravilnost 

Iz grafa 15 vidimo, da je v javnem vrtcu pravilno odgovoril 1 otrok (5%), napačno 5 otrok 

(26%), delno pravilno pa 13 otrok (69%). Pri otrocih, ki niso odgovorili, bi morda razlog bil to, 

da jih je bilo sram, saj so večinoma gledali v tla in so težko povedali že svoje ime. Za pravilen 

odgovor smo šteli, če je otrok povedal 4 živali: mama, prašički, kuža in jazbec, za napačen 

odgovor, če ni povedal nič, za delno pravilnega pa, če je povedal samo eno, dve ali tri živali.. 

 

 
Graf 16: Odgovori na vprašanje 'Kdo vse nastopa v pravljici?' v vrtcu montessori glede na pravilnost 
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Iz grafa 16 vidimo, da so v vrtcu montessori pravilno odgovorili 4 otroci (23%) in delno 

pravilno 13 otrok (77%). Napačno ni odgovoril nihče. Za pravilen odgovor smo šteli, če je otrok 

povedal 4 živali: mama, prašički, kuža in jazbec, za napačen odgovor, če ni povedal nič, za 

delno pravilnega pa, če je povedal samo eno, dve ali tri živali. Na RV6 odgovorimo z da, otroci 

iz vrtca montessori si bolj zapomnijo vsebino pravljice kot otroci v javnem vrtcu. 

 

 
Graf 17: Delno pravilni odgovori na vprašanje 'Kdo vse nastopa v pravljici?' iz obeh vrtcev glede na živali 

V grafu 17 vidimo, da so pri delno pravilnih odgovorih otroci iz obeh vrtcev odgovarjali 

predvsem, da so v pravljici nastopali prašički in kužek (38%), v malo manj odstotkih (35%) se 

prašičkom in kužku pridruži še jazbec, sledi kombinacija prašički, kužek in mama (15%), samo 

prašički (8%) in tudi samo kužek in mama (4%).  
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Graf 18: Delno pravilni odgovori na vprašanje 'Kdo vse nastopa v pravljici?' v vrtcu montessori glede na živali 

Kot je razvidno iz grafa 18, je v vrtcu montessori 1 otrok (8%) odgovoril, da nastopajo samo 

prašički, 1 otrok (8%) je odgovoril, da nastopata kužek in mama, 5 otrok (38%) je odgovorilo, 

da nastopajo prašički in kužek, ter 6 otrok (46%), da nastopajo prašički, kužek in jazbec. 

Kombinacije, kjer nastopajo prašički, kužek in mama, ni povedal nihče. 

 

 
Graf 19: Delno pravilni odgovori na vprašanje 'Kdo vse nastopa v pravljici?' v javnem vrtcu glede na živali 

Kot je razvidno iz grafa 19, je v javnem vrtcu 1 otrok (8%) odgovoril, da nastopajo samo 

prašički, 3 otroci (23%) so odgovorili, da nastopajo prašički, kužek in jazbec, 4 otroci (31%), 
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da nastopajo prašički, kužek in mama, ter 5 otrok (38%), da nastopajo prašički in kužek. 

Kombinacije, kjer nastopata kužek in mama, ni povedal nihče. Pri delno pravilnih rezultatih je 

glede na vrtec (graf 18 in 19) v vrtcu montessori najbolj prevladovala kombinacija prašički, 

kužek in jazbec (46%), v javnem vrtcu pa prašički in kužek (38%). 
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8 ZAKLJUČEK 
Pravljice in pozorno poslušanje imajo v procesu vzgoje pomembno vlogo. Pravljice otroku 

pomagajo pri komunikaciji in domišljiji, pozorno poslušanje pa razvija njegovo zmožnost 

slediti govorcu in si stvari čimbolj zapomniti. Vloga vzgojitelja oz. odraslega je pri pravljicah 

pomembna, saj nosi odgovornost, da otroku ponudi pravo pravljico in da z njo naredi največ, 

kar lahko, pripoveduje na način, ki bo otroka pritegnil. Pri razvoju pozornosti je vloga 

vzgojitelja v tem, da je otroku dolžan ponuditi material, ki ga bo pritegnil, saj bo pri taki 

dejavnosti otrok preživel dalj časa. Če pa ima otrok težave s pozornostjo, lahko z njim delamo 

vaje za izboljšanje le te. 

 

Raziskava je pokazala, da otroci iz vrtca montessori res nekoliko dalj časa zbrano poslušajo 

pravljico. Razlika je bila opazna predvsem pri presedanju, kjer so se otroci iz vrtca montessori 

veliko manj presedali kot otroci iz javnega vrtca. Prav tako otroci v vrtcu montessori 

pripovedovalke niso nikoli ustno zmotili, niti ni bilo potrebnega nobenega glasnega opozorila 

zaradi nemira, medtem ko se je v javnem vrtcu to pojavilo večkrat. Rezultati so pokazali tudi, 

da so si kljub motečim dejavnikom, katere je v vrtcu montessori opazilo več otrok, vsebino 

pravljice zapomnili bolj podrobno kot otroci iz javnega vrtca. Celotna izkušnja iz vrtca 

montessori je bila po besedah pripovedovalke 'bolj umirjena', v javnem vrtcu pa se ji je zdelo 

'kot da bi otroci imeli mravlje v riti'. Drugačen pristop k vzgoji se torej zagotovo odraža tudi v 

pozornem poslušanju, vendar pa je bila raziskava delana na manjši skupini, zato je ne moramo 

posplošiti na celotno populacijo.  

 

Upam, da bo ta diplomska naloga lahko v pomoč tudi drugim vzgojiteljem in vsem, ki delajo z 

otroki, saj je ta raziskava pomemben prispevek k raziskovanju pozitivnih plati vrtcev 

montessori. 
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10 PRILOGE 
• Priloga 1: Kontrolna lista 
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• Priloga 2: Navodila za izvedbo 

 

Otroci se usedejo v jutranji krog. Bralka reče otrokom, naj se umirijo, da bo prebrala pravljico. 

Opazovalka meri čas. Ko se otroci umirijo, začne bralka brati pravljico. Opazovalka spremlja 

otroke in opažanja zapisuje v tabelo (gl. prilogo 1). Če otroci bralko kaj vprašajo v vezi s 

pravljico, jim ta odgovori, drugače jim pove, da zdaj berejo pravljico in naj poslušajo. Po 3 

minutah 3. oseba pred igralnico zazvoni z zvončkom. Opazovalka zapiše, koliko jih je pokazalo, 

da je slišalo zvonjenje. Po 5 min 3. oseba pride v igralnico in počaka pri vratih. Opazovalka 

zapiše, koliko jih je opazilo to osebo. Po 10 min se 3. oseba usede zraven v jutranji krog. 

Opazovalka zapiše, koliko jih je opazilo to osebo. Ko se pravljica konča, da bralka otrokom 

navodila, naj se usedejo za mizo in narišejo, kaj se je dogajalo v pravljici. Po 15 min oz. ko 

končajo, pridejo do opazovalke in povejo, kaj so narisali. Ta to zapiše na zadnjo stran risbe, 

dopiše tudi ime. Odgovorijo tudi na dve vprašanji v vezi s pravljico, opazovalka zapiše, če je 

otrok odgovoril pravilno, napačno ali polovično. 
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• Priloga 3: Pravljica P. Golob: Velika gozdna pustolovščina 
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• Priloga 4: Risbe iz javnega vrtca 

 

 



78 
 



79 
 



80 
 



81 
 



82 
 



83 
 



84 
 



85 
 



86 
 



87 
 



88 
 



89 
 



90 
 



91 
 



92 
 



93 
 



94 
 



95 
 

 
  



96 
 

• Priloga 5: Risbe iz vrtca montessori 

•  
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