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POVZETEK 

V diplomskem delu me je zanimalo, kako v vrtcu potekajo pogovori med vzgojiteljem in 

otroki o prebrani pravljici in kakšne so razlike glede na starost otrok. 

V teoretičnem delu sem izhajala iz pojma sporazumevalna zmoţnost kot zmoţnosti kritičnega 

sprejemanja besedil in tvorjenja ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih besedil raznih 

vrst, predstavila sem sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, govorjenje, branje, pisanje) in 

njihovo razvijanje pri otrocih v vrtcu, poudarek pa sem namenila govorjenju oz. pogovarjanju 

med vzgojiteljem in otroki v vrtcu. 

V empiričnem delu sem analizirala 10 posnetkov pogovorov o prebrani pravljici med 

vzgojiteljico in otroki različnih starostnih skupin. Iz teh posnetkov in iz odgovorov na anketo 

v raziskavi sodelujočih vzgojiteljic sem ugotovila, kako vzgojiteljice poskrbijo, da vsi otroci 

sodelujejo v pogovorih, kaj storijo, če ne sodelujejo, kako preverijo razumevanje vsebine 

pravljice, kakšen jezik uporabljajo ter nato katere razlike se pojavljajo med pogovori glede na 

starost otrok in ali se vzgojiteljice zavedajo značilnosti in pomanjkljivosti vodenja svojih 

pogovorov. 

Ugotovila sem, da so vsi pogovori  potekali na enak način, tj. da so vzgojiteljice skupaj z 

otroki sedele v jutranjem krogu, v katerem je potekala dejavnost, le postavitev stolov je bila 

po skupinah različna (polkrog v skupini 2–3 leta starih, krog v 5–6 let starih in dve vrsti v 

skupini od 3–4 leta starih otrok). Vse vzgojiteljice so uporabile knjigo kot sredstvo za laţjo 

obnovitev zgodbe v pogovoru. Pojavljale pa so se tudi razlike med pogovori glede na starost 

otrok, vendar ne izrazite, npr. vzgojiteljice so pri mlajših otrocih uporabljale popolna 

vprašanja, v starejših skupinah pa so vodile pogovor tako, da niso dokončale svoje povedi in 

so z manjkajočim podatkom to morali storiti otroci; v najstarejši skupini je vzgojiteljica 

otrokom razloţila pomen besed, ki jih niso razumeli, medtem ko v mlajši skupini tega ni bilo 

opaziti. Vzgojiteljice se delno zavedajo svojih značilnosti in pomanjkljivosti vodenja 

pogovorov; kar nekajkrat pa se njihovi odgovori v anketnih vprašalnikih niso skladali z 

njihovim konkretnim ravnanjem pri pogovarjanju.  
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ABSTRACT 

In the diploma work my points of interest were the conversations on read stories in nursery 

school and the differences regarding children’s age. 

In the theoretical part I derived from the notion of communication ability as the ability of 

critical reading comprehension and the creation of appropriate, correct and efficient texts of 

different types. I also dealt with communication activities (listening, reading, speaking, 

writing) and the development of children’s communication skills in nursery schools. I gave 

special attention to conversation between the nursery school teachers (in later text: teachers) 

and the children. 

In the empirical part I analysed 10 records of conversations about a read story between the 

teacher and the children of different age. Secondly, I handed teachers questionnaires, which 

helped me find out how teachers make sure that all children form part of the conversation, 

which are the undertaken measures if children do not cooperate, how children’s 

comprehension of the story is examined, what kind of language they use, which conversation 

differences appear concerning children’s age and whether teachers are aware of characteristics 

and deficiencies of their conversation management. 

I realized that all conversations were conducted in the same manner i.e. teachers together with 

children sat in the morning circle, where the activity took place with the only difference being 

the position of chairs (semicircle in group 2-3 year olds, circle in group 5-6 year olds and two 

rows in group 3-4 year olds). All teachers used the book as means of easier summary of the 

story.  There appeared differences in the activity regarding children’s age, but they were not 

as evident as I expected, for example: with younger children teachers used complete questions 

whereas with older children teachers did not finish their sentences. In the oldest group, 

teacher explained the meaning of words whereas in the younger groups word explanation did 

not occur. In addition, teachers are partly aware of the characteristics and deficiencies of their 

conversation management but several times their answers in the questionnaires do not concur 

with their work in the group. 
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UVOD 

Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in literarnih besedil, ob poslušanju 

glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi jezika v domišljijskih 

igrah, dramatizacijah … (Bahovec idr., 2012: 31) – tudi v vrtcu. 

Vzgojiteljeva vloga je, da otroke pri tem spodbuja, jim pripoveduje in bere njihovi starosti 

primerne pravljice, jim omogoča uporabo različne literature, jih pozorno posluša in izkoristi 

vsako priloţnost za pogovor z njimi (prav tam: 35). Učitelj (vzgojitelj) naj bi znal otroke 

miselno aktivirati in dati vsem enake moţnosti, da se vključijo v pogovor. Ne bi smel prezreti 

niti okoliščin, v katerih poteka pogovor in ne pozabiti pripraviti sproščeno  delovno ozračje 

… (Marentič Poţarnik, Plut Pregelj, 2009: 130). Vsekakor pa se mora zavedati, da se ves ta 

napor splača, saj se pomembno znanje gradi v socialnih procesih izraţanja in soočanja idej oz. 

njihovega postopnega izpopolnjevanja (prav  tam: 131). 

Ker me zanima, kako poteka pogovor o prebrani pravljici v vrtcu, sem se odločila, da bom 

posnela več pogovorov med vzgojiteljico in otroki (različne starosti) ter ugotavljala njihove 

značilnosti, te pa nato primerjala z mnenjem vzgojiteljic, ki ga bom pridobila z anketnim 

vprašalnikom.  
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I TEORETIČNI DEL 

1 SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST 

Slovenski jezik je sredstvo, s katerim tvorimo (govorimo, pišemo) in s pomočjo katerega 

sprejemamo besedila (poslušamo, beremo). »Jezik je za človeka temeljno sredstvo 

sporazumevanja« (Bešter Turk idr., 2004: 8). 

»Sporazumevanje (komunikacija) je izmenjavanje besedil med ljudmi. Zajema najmanj dve 

osebi: tistega, ki govori ali piše, in onega, ki posluša ali bere« (prav tam: 2004: 27). Obsega 

sporočanje (tj. tvorjenje besedil) in sprejemanje besedil. Sporočanje je dejanje sporočevalca, 

torej je lahko govorec ali pisec, sprejemanje pa je dejanje prejemnika, torej je lahko 

poslušalec ali bralec (prav tam: 2004: 27).   

»Sporazumevalna zmoţnost je zmoţnost kritičnega sprejemanja besedil raznih vrst ter 

zmoţnost tvorjenja ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih besedil raznih vrst« 

(Kriţaj, Ortar idr., 2009: 2). 

Sestoji iz naslednjih gradnikov: 

 motiviranosti za sprejemanje in sporočanje,  

Sprejemanje in tvorjenje besedila lahko potekata le, če se človek zanju odloči, če ima ţeljo 

po sporazumevanju oz. če je zanju motiviran. 

 stvarnega znanja prejemnika in sporočevalca, 

Če o temi svojega ali tujega besedila veliko vemo, lahko hitreje in učinkoviteje 

sprejemamo oz. tvorimo besedilo. 

 jezikovne zmoţnosti prejemnika in sporočevalca,  
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Ljudje smo edina bitja, ki se sporazumevamo z besednim jezikom, zato je pomembno 

obvladovanje oz. znanje danega besednega jezika.  

Človekova jezikovna zmoţnost je zgrajena iz poimenovalne/slovarske zmoţnosti (za 

prejemnika pomeni zmoţnost razumevanja besed in besednih zvez, za sporočevalca pa 

zmoţnost poimenovanja bitij, stvari, dejanj …); upovedovalne/slovnične/skladenjske (za 

prejemnika pomeni zmoţnost razumevanja logičnih razmerij v povedi, za sporočevalca pa 

zmoţnost razumevanja oz. prepoznavanja logičnih razmerij v stvarnosti ter izraţanja teh 

razmerij v povedi) in pravorečne in pravopisne zmoţnosti (pomeni obvladovanje prvin in 

pravil knjiţne izreke, pravopisna pa obvladovanje prvin in pravil pisanja danega jezika. 

 zmoţnosti nebesednega sporazumevanja prejemnika in sporočevalca, 

Obsega razumevanje in tvorjenje nebesednih sporočil ter razumevanje in uporabo 

nebesednih spremljevalcev govorjenja/pisanja. 

 pragmatične zmoţnosti prejemnika in sporočevalca,  

»Prejemnik oz. sporočevalec mora pri sprejemanju oz. tvorjenju besedila razmišljati tudi o 

okoliščinah, v katerih je nastalo besedilo oz. v katerih bo besedilo sprejeto, ter se mora 

nanje ustrezno odzvati« (prav tam: 3).  

 metajezikovne zmoţnosti prejemnika in sporočevalca (prav tam). 

Je znanje o sprejemanju in sporočanju, o besedilu, o jeziku, o slogu ipd. (prav tam).  

1.1  SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI  

Sporazumevalne dejavnosti so: 

‒ poslušanje, 

‒ govorjenje, 
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‒ branje, 

‒ pisanje. 

POSLUŠANJE IN GOVORJENJE 

»Poslušanje je kompleksna dejavnost, ki vključuje različne dejavnike. Vse preveč pozornosti 

namenjamo govorjenju namesto poslušanju, ne zavedamo se, da se s poslušanjem naučimo 

govoriti« (Dolinšek Bubnič, 1999: 30). 

»Otrok posluša ţe v materinem telesu in se na zvok odziva z gibanjem« (Plut Pregelj, 2012: 

60).  Po rojstvu se pojavi v vlogi poslušalca in govorca, saj se odzove z oglašanjem. Njegov 

govor je podoben govoru, ki ga posluša (prav tam, 2012: 60). 

»Ljudje smo prepričani, da slišati pomeni tudi ţe znati poslušati« (Mravlje, 1999: 14). F. 

Mravlje poudarja po L. Plut Pregelj, da je med slišanjem in poslušanjem pomembna razlika. 

»Slišanje je funkcija ušesa. Je fiziološki proces prenosa ţivčnih impulzov v moţgane; kjer se 

jih zavemo« (prav tam, 1999: 15). Poslušanje je proces sprejemanja (ves čas imamo okrog 

sebe mnoţico različnih slušnih draţljajev), selekcioniranja (našo pozornost usmerimo na en 

draţljaj), interpretiranja (novo sporočilo poveţemo ţe z znanim) in vrednotenja informacij 

(sporočilo ima za nas določeno čustveno vrednost (prav tam: 15).  

Poznamo več vrst poslušanja: 

‒ priloţnostno poslušanje (ustvarjanje vezi med ljudmi, klepeti, vsakdanji pogovori), 

‒ terapevtsko poslušanje (razreševanje stisk, problemov, dilem …), 

‒ informacijsko poslušanje (zbrano poslušanje z namenom pridobiti določeno znanje oz. 

informacije), 

‒ doţivljajsko poslušanje (doţivljanje slušnih draţljajev, ne da bi jih morali razumeti). 
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Osnova vsem vrstam poslušanja pa je razločujoče poslušanje. »Brez razvitega razločujočega 

poslušanja ne moremo govoriti o dobrem poslušalcu« (Plut Pregelj, 1990: 56). Pomembno je, 

da spodbujamo slušno razlikovanje vseh zvokov, ki jih ustvarjajo človek, narava ali ţivali. 

Različni zvoki so za nas pomembna informacija, od katere je odvisno naše ravnanje in 

preţivetje, čeprav raziskave kaţejo, da ljudje ne razlikujemo zvokov ustrezno v okolju in da 

nanje nismo pozorni (prav tam, 1990: 58). 

Vse vrste poslušanja se v našem ţivljenju prepletajo. V zgodnjem otroštvu prevladuje 

doţivljajsko poslušanje, kasneje pa narašča potreba po informacijah in novem znanju 

(Mravlje, 1999: 17).  

S tem ko otroka ali osebo poslušamo in se z njim/njo pogovarjamo, ga/jo učimo poslušati. 

Pozorni moramo biti na poloţaj v govorno-poslušalski komunikaciji. Ne smemo si biti preveč 

blizu, niti ne preveč narazen. Poiskati moramo primerno medsebojno razdaljo. Obrnjeni smo h 

govorečemu, ga gledamo v obraz ali oči. Pomembno je, da smo v višini govorčevega obraza 

(prav tam: 21). 

Vrste poslušanja se v šoli in vrtcu prepletajo, zato se redkokdaj pojavljajo v »čistih« oblikah. 

Glede na različna merila lahko poslušanje razvrščamo po več kriterijih, omenila bom samo 

tiste, ki se pojavljajo v vrtcih. 

Po načinu sodelovanja pri poslušanju ločimo dialoško in monološko poslušanje. Dialoško 

poslušanje poteka pri osebnem pogovoru v majhnih ali tudi večjih skupinah (npr. v razredu s 

25 ali 30 učenci). Pri tej vrsti se govorčeva in poslušalčeva vloga pogosto izmenjujeta, 

monološko poslušanje pa lahko poteka individualno ali v skupinah (navadno je tako 

poslušanje na predavanjih, za zabavo, v gledališču, na koncertih, zborovanjih …). V šoli in 

vrtcu so otroci poslušalci največkrat v obeh poloţajih, tj. monološkem in dialoškem (Plut 

Pregelj, 2012: 80).   

 »Govor je v človekovem razvoju zelo pomemben: gre za oblikovanje človeka kot 

posameznika (individualna funkcija govora) in za vzpostavljanje komunikacije z okolico 

(druţbena funkcija govora)«  (Marjanovič Umek, 1990: 11).  
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V strokovni literaturi obstajajo številne definicije, ki opredeljujejo govor. Naštela in opisala 

bom tiste, ki se mi zdijo pomembne in uporabne za poklic vzgojitelja. 

D. Ţnidarič pravi: »Govor je najbolj sestavljena funkcija centralnega ţivčnega sistema. Je 

osnovno sredstvo ljudske komunikacije, pogoj za zadovoljevanje socialnih potreb 

posameznika in oroţje za prenos znanja« (Ţnidarič, 1993: 13).  

M. Batistič Zorec pravi, »da ima govor mnoge funkcije, najosnovnejša pa je, da besede 

simbolizirajo stvari in dogodke, zato s pomočjo govora mišljenje osvobaja vezanosti na 

trenutno situacijo. V razvoju govor otroku omogoča, da inteligentno sodeluje v socialnem 

ţivljenju skupine, ki ji pripada« (Batistič Zorec, 2000: 73). 

V priročniku h Kurikulu za vrtce Otrok v vrtcu avtorji navajajo, da mora vzgojitelj 

zagotavljati vsem otrokom, da kdaj pa kdaj dobijo tudi vlogo sogovorca v pogovoru, tj. da 

organizira igre in druge dejavnosti v majhnih skupinah, v parih. Da je komunikacija uspešna, 

morajo biti otroci tako v vlogi poslušalca kot sogovorca (Kroflič idr., 2001: 91). 

Otrokov govor je podoben govoru, ki ga posluša, zato v njem ni ničesar, česar ne bi prej 

slišal. Gre za osebnostni razvoj in učenje v širšem pomenu besede. Otrok svet in samega sebe 

spoznava s poslušanjem in govorjenjem, v govorno-poslušalskem sporazumevanju pa ustvarja 

odnose z okolico (Plut Pregelj, 2012: 60, 61). 

BRANJE IN PISANJE 

Otroci ob vstopu v šolo različno obvladajo ti sporazumevalni dejavnosti. Nekateri poznajo 

nekaj črk, drugi še nobene, nekateri zapisujejo ţe cele povedi, spet drugi berejo … – vse to je 

zaradi individualnih razlik v procesu zorenja otrok in zaradi različnosti socialnega in 

kulturnega okolja, iz katerega prihajajo otroci (Mravlje, 1999: 14). 

Najniţja stopnja v razvoji bralnih sposobnosti je stopnja avtomatizirane bralne tehnike, sledita 

ji stopnja branja z razumevanjem in stopnja fleksibilnega branja. »Branje z razumevanjem je 

spretnost, ki v veliki meri določa učinkovitost učenja in vedenja v vsakdanjih situacijah« 

(Mravlje, 1999: 14). Vsakodnevno preberemo ogromno informaciji in se nato na njihovi 

podlagi odločamo, kako in kaj. 
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»Pisanje pa je spretnost, s pomočjo katere sporočamo svoje znanje, potrebe, ţelje, odnos do 

okolja« (prav tam, 1999: 14) v vidnem prenosniku. Pisanje je drugotno sporočanje, kar 

pomeni, da kar ţelimo zapisati, najprej izgovorimo, šele nato zapišemo – pretvarjamo 

določena znamenja iz zvočne v vidno obliko (Kriţaj Ortar, 2000: 27).  

Pisanja se sistematično učimo v šoli. Obvladati je potrebno tudi ustrezno drţo telesa, znati 

drţati pisalo, imeti razvito fino grafomotoriko itd. (prav tam). Sprva se učenci učijo pisati črke 

in preproste povedi ter nato besedila. Pisanje raznih besedil je končni cilj učenja pisanja. 

Poznamo dve vrsti pisanja besedil: dvosmerno in enosmerno pisanje. Pri dvosmernem pisanju 

pisec bralca spodbuja k odzivu ali pa se mu sam odziva, enosmerno pisanje pa je na primer 

pisanje spisov, kar je za pisca zahtevnejša naloga. (prav tam). 

Pri pisanju besedila moramo uresničiti faze sporočanja (tj. priprava načrta, ureditev in 

pretvorba besedila iz zvočne v vidno obliko) (prav tam).  

2 RAZVIJANJE SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI OTROK V 

VRTCU 

Tudi v vrtcu razvijamo vse sporazumevalne dejavnosti otrok, tj. govorjenje in poslušanje ter 

branje in pisanje. Najprej otroci poslušajo in govorijo, kasneje pa so aktivni tudi pri branju in 

pisanju v nekoliko prilagojeni obliki – berejo slike in ne črk, pišejo pa s simboli, katerih 

pomen poznajo sami oni (Kroflič idr., 2001: 91). »Zlasti od tretjega leta starosti dalje je 

pomemben tudi razvoj predpisalnih in predbralnih sposobnosti« (Bahovec idr., 2012: 31). 

Prav je, da jim vzgojitelji berejo, pripovedujejo, predvajajo avdio- in videokasete z 

raznovrstnimi literarnimi besedili in ga spodbujajo k pripovedovanju zgodbic … Spodbujajo 

jih tudi pri »branju« različnih priročnikov, revij, zemljevidov … »Dejavnosti naj bodo 

zasnovane tako, da bodo otroka spodbujale pri spoznavanju koncepta tiska« (Kroflič idr., 

2001: 83). Tudi otrokovo ime naj bo napisano na vseh njegovih stvareh, tako da bo spoznal 

vlogo simbolov in pisnega jezika v svoji kulturi (prav tam, 2001: 83). 
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»Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše obdobje za razvoj 

otrokovega govora, vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, 

seznanjanje s pisnim jezikom in (skozi doţivljanje) spoznavanje nacionalne in svetovne 

knjiţevnosti – lastne in tuje kulture« (Bahovec idr., 2012: 31). 

2.1 KAKO SE RAZVIJA GOVOR V PREDŠOLSKEM OBDOBJU? 

Govor se najbolj intenzivno razvija v prvih treh letih ţivljenje, izpopolnjuje pa se celo 

ţivljenje. Posebej je poudarjen vidik medsebojne povezanosti teh sposobnosti, zato jih lahko 

relativno sočasno razvijamo (Pečjak, 2000: 93).  

Razvoj govora predšolskega otroka razdelimo v dve fazi: predjezikovno in jezikovno fazo. V 

predjezikovni fazi otrok še ne obvlada besednih prvin. Od prvega leta dalje pa otrok vstopa v 

jezikovno fazo – usvaja besede ter slovnična pravila, uči se pravil tvorjenja povedi in besedil 

– na ta način raste njegova slovnična zmoţnost. 

Zgodnji govorni razvoj vsebuje jok, vokalizacijo, naključno posnemanje glasov. Otrok v 

prvem letu vedno natančneje posnema slišane glasove ter kaţe ţeljo po sporazumevanju. 

Uporablja tudi mimiko, nebesedno vedenje in drugačen ton glasu. Do prvega meseca otrok 

večinoma joka, cvili, cmoka in vzdihuje, edino sredstvo za komuniciranje je jok, ki se 

razlikuje glede na otrokove potrebe, lakoto, jezo in bolečino. Do šestega meseca uporabi 

glasovne povezave soglasnik – samoglasnik pri vokaliziranju (npr. »ga«). Od šestega meseca 

dalje začne otrok bebljati, tudi skupine glasov, kot so npr. »baba, mama«, so vse bolj popolne. 

Okoli enajstega meseca otrok med seboj poveţe skupek glasov in jih izraţa kot vprašanje in 

vzklik (npr. ko sedi v naročju, nam ţeli pokazati neki predmet, zato vzklika: »To, to, to!«) 

(Marjanovič, Kranjc, Fekonja, 2006: 16). 

V jezikovnem obdobju pa otrok začne uporabljati prve besede. Pri trinajstih mesecih otrok 

razume, da imajo stvari imena. Med dvanajstim in dvajsetim mesecem otrok izgovori prvo 

besedo, skupek glasov, ki imajo pomen. Prva beseda je navadno tiska, ki jo otrok rabi za isto 

dejavnost, osebo ali predmet, je beseda, ki jo prepozna tudi odrasla oseba. Največkrat se 

besede navezujejo na stvari iz otrokovega obdobja. S prvimi besedami večinoma poimenuje 

druţinske člane, predmete, ţivali ipd. (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 18). Do 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nina Filipan: Pogovor o prebrani pravljici med vzgojiteljico in otroki 

9 

 

tretjega leta se besedišče otroka širi in viden je napredek v artikulaciji. Svoja čustva izraţa z 

besedami (Marjanovič Umek, 1990). Kasneje v zgodnjem otroštvu (od 3,5 leta do 5,5 leta) je 

otrokov govor ţe povsem razumljiv, poteka tekoče, otrok z njim izraţa časovne odnose in 

čustva (prav tam).  

2.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAZVOJ GOVORA 

Na razvoj otrokovega govora vplivajo notranji in zunanji dejavniki – biološki in psihološki ter 

sociološki in socialni (Kranjc, 1999: 20). Tu ima pomembno vlogo govor odraslih (zunanji 

dejavnik), kar pomeni, da mora odrasla oseba dobro poznati in paziti na svoj stil komunikacije 

(Kroflič idr., 2001: 79). 

S. Kranjc (1999) navaja, da med dejavnike spada tudi število otrok v druţini, saj se navadno s 

prvim otrokom starši intenzivneje ukvarjajo. Prvi otrok se sporazumeva večinoma z 

odraslimi, drugi otrok pa tudi z otrokom (Kranjc, 1999: 20).  

2.3 KAKO RAZVIJAMO GOVOR V VRTCU ? 

Vse osebe, ki sodelujejo pri vzgojnem procesu, so otrokom usmerjevalci in zgled za prijetno 

in prijazno komunikacijo. Med pomembne elemente interakcij med otroki ter med otroki in 

odraslimi sodijo pogostost interakcij z otroki (nasmeh, dotik, govorjenje v višini otrokovih 

oči), odzivanje na otrokova vprašanja in prošnje, spodbujanje k zastavljanju vprašanj, 

spodbujanje k delitvi izkušenj, idej, pozorno in spoštljivo poslušanje, uporaba pozitivnih 

navodil, usmeritev in spodbujanje ustrezne neodvisnosti (Bahovec idr., 2012: 22).   

Za otroka in njegov celostni razvoj je bistveno, da razvije jezikovno zmoţnost, zmoţnost 

tvorjenja in sprejemanja besedil v različnih govornih poloţajih in za različne potrebe. Otroci 

se v tem obdobju učijo sporočati svoje izkušnje, čustva, vedenje na različne načine, učijo se 

razumeti načine, kako drugi sporočajo svoje izkušnje, učijo pa se tudi spoštljive in vljudne 

komunikacije. Razvoj govora je prepleten z vsemi področja dejavnosti (gibanje, jezik, 

umetnost, druţba, narava, matematika) in je del vsakdanjega ţivljenja v vrtcu. 

Ko vzgojitelji skupaj z otroki obiščejo razne ustanove (trgovino, gledališče …), otroci 

sodelujejo v različnih govornih poloţajih z različnimi osebami, ki uporabljajo različne načine 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nina Filipan: Pogovor o prebrani pravljici med vzgojiteljico in otroki 

10 

 

govora. Tako spoznavajo, da se v različnih govornih poloţajih glede na različne situacije 

uporabljajo različne socialne zvrsti jezika (prav tam).  

 Otroci morajo imeti čim več priloţnosti za sodelovanje v govorjeni komunikaciji. Da je le–ta 

uspešna, morajo udeleţenci v procesu tudi poslušati sogovorca. Ko se otroci naučijo poslušati 

in prevzemati vloge brez skakanja v besedo ali hkratnega govorjenja, pravimo, da so se 

naučili pravil sporazumevanja (Kroflič idr., 2001: 91).  

3 POGOVOR MED VZGOJITELJEM IN OTROKI V VRTCU 

Pogovor je v vrtcu vsakodnevno »opravilo«. Začne se ţe takoj zjutraj, ko otrok vstopi v vrtec 

in pozdravi navzoče ter poteka celo dopoldne. Pomembno je, da komunikacija poteka ves čas, 

ker si otroci na ta način bogatijo besedni zaklad, se naučijo poslušati med seboj, sprejeti 

pohvale, ovrednotiti kritike, povedati svoje mnenje, se upati izpostaviti pred skupino itd.  

Sporazumevalna zmoţnost otrok se razvija tudi s pogovarjanjem po prebrani pravljici.  

3.1 VODENJE POGOVORA 

B. Marentič Poţarnik in L. Plut Pregelj (2009: 132) v knjigi Moč učnega pogovora: poti do 

znanja z razumevanjem pravita, da vodenje pogovora zahteva od učitelja (ker govorita o šoli; 

velja pa v glavnem tudi za vzgojitelja) tudi: 

‒ vzpostavljanje ugodnega, sproščenega ozračja v skupini, 

‒ enakopravno sodelovanje vseh otrok, 

‒ uporabo različnih spodbud za aktiviranje otrok, 

‒ poslušanje učenčevega govora in primerno odzivanje nanj, 

‒ glede na zastavljene cilje mora znati zastaviti in usmeriti pogovor, 

‒ strategijo vodenja pogovora glede na faze obravnavanja teme (uvod, zaključek), 
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‒ vodenje pogovora v okviru različnih učnih oblik (frontalne, skupinske, individualne), 

Avtorici navajata tudi, da je za šolo (lahko pa bi rekli, da tudi za vrtec) značilen 

»tradicionalni« učni pogovor ali »monološki« pogovor. Poteka v petih fazah:  

1. postavitev vprašanja,  

2. poziv otroka,  

3. odziv enega ali več otrok, 

4. povratna informacija o pravilnem oziroma nepravilnem odgovoru (če je odgovor nepravilen 

učitelj pove pravilnega ali ponovi vprašanje), 

5. postavitev novega vprašanja in začetek novega kroga procesa (prav tam, 2009: 97). 

Značilnosti monološki pogovora so: 

‒ ponavljajoče zaporedje: učiteljevo vprašanje – otrokov odgovor – odziv učitelja na 

odgovor, 

‒ učitelj pokliče otroka in s tem nadzira kdo, kaj in koliko časa govori o čem, ter ga po 

potrebi tudi prekine, 

‒ učitelj ne reagira na pobude otrok za uvajanje druge teme, 

‒ odgovori otrok so kratki, enobesedni, 

‒ učitelj ne spodbuja ostalih otrok k dopolnitvi odgovora. 

Napake, ki jih učitelj (in tudi vzgojitelj) največkrat uporablja v pogovoru, so da vedno kliče 

iste učence, ponavlja svoja vprašanja, sam odgovarja na lastna vprašanja, ponavlja učenčev 

odgovor, prekinja učenca pri odgovarjanju, zastavlja nova vprašanja, preden učenec odgovori, 
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(namerno) presliši odgovor, ne poda povratne informacije (Marentič Poţarnik in Plut, 1980: 

41). 

V pogovoru o besedilu lahko razvijamo strategije poslušanja tako, da otroka spodbujamo k 

naslednjim dejavnostim:  

‒ razlaga neznanih besed  in nenavadnih besednih zvez, 

‒ pogovor o knjiţevnih osebah, 

‒ opisovanje izrazitih podob (besedilnih slik), 

‒ napovedovanje nadaljevanja zgodbe, če beremo odlomek (isto besedilo beremo v 

nadaljevanjih več dni), 

‒ pogovor o razpoloţenju, ki ga vzbuja besedilo (kakšna je pesmica – počasna, hitra … V 

Kroflič idr., 2001: 104). 

Iz svojih izkušenj lahko povem, da pri pogovarjanju v vrtcu prevečkrat mudi, čeprav vemo, da 

je bolje imeti narejenih manj stvari, pa tiste kvalitetno, kot več, pa obdelane površinsko.  

3.2 VZGOJITELJEVA VPRAŠANJA 

Če vzgojitelj ţeli, da se otroci izpopolnjujejo v različnih stavčnih vzorcih, mora postavljati 

ustrezna vprašanja in dobro voditi pogovor. To pomeni, da jim poleg vprašanj, na katera je 

mogoče odgovoriti z eno ali dvema besedama, zastavlja tudi vprašanja, pri katerih bo moral 

svojo misel oblikovati v zapletenejši stavčni strukturi (Kroflič, 2001: 83).  

Vprašanja lahko na grobo razdelimo v dve skupini: odprta in zaprta vprašanja (oz. vprašanja 

višjega in niţjega nivoja). Vprašanja odprtega tipa so tista, na katera je moţnih oz. za učitelja 

spremenljivih več odgovorov, vprašanja zaprtega tipa pa so tista, na katera je moţno 

odgovoriti samo z enim pravilnim odgovorom (Marentič Poţarnik in Plut Pregelj, 2009: 108).  
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B. Marentič Poţarnik in L. Plut v knjigi Kakršno vprašanje takšen odgovor (1980: 57–58) 

navajata vprašanja niţje spoznavne ravni: 

Zelo negativna vprašanja: 

‒ sugestivno vprašanje (sugerirajo odgovor), 

‒ zavajajoče vprašanje (vsebuje napako, ki učenca zavede), 

‒ fiktivno vprašanje (zapolnjujejo vrzeli v učnem procesu). 

Manj zaţelena vprašanja: 

‒ dodatna vprašanja (učenci laţje najdejo odgovor), 

‒ alternativna vprašanja (dopuščajo odgovoru le dve moţnosti), 

‒ retorična vprašanja (učitelj na vprašanje odgovori sam).  

Vprašanja višje spoznavne ravni pa glede na Bloomovo taksonomijo razdelimo v šest skupin: 

‒ vprašanja po znanju, 

‒ vprašanja po razumevanju, 

‒ vprašanja po uporabi, 

‒ vprašanja po analizi, 

‒ vprašanja po sintezi, 

‒ vprašanja po vrednotenju (Marentič Poţarnik, Plut, 1980: 60–67). 

Iz priročnika Ali je to vprašanje? (Godinho, Wilson, 2008: 6). bom citirala nekaj uporabnih 

nasvetov za postavljanje vprašanj. 
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‒ »Uporabljajte predvsem odprta vprašanja ter takšna, ki dajo misliti in ki so brez 

vrednostnih sodb. 

‒ Načrtujte nekaj vprašanj vnaprej. Postopno prehajajte na zahtevnejša vprašanja, tako da 

imajo učenci čas, da si pridobijo samozavest. 

‒ Raje se osredotočite na nekaj skrbno zastavljenih odprtih vprašanj kot pa na zaporedje 

zaprtih vprašanj. 

‒ Vprašanja oblikujte kar se da jasno in jedrnato. 

‒ Naenkrat postavite le eno vprašanje. 

‒ Upoštevajte, da je potreben čas za razmislek. Ne odgovarjajte na lastno vprašanje, če se 

vam zdi, da se učenci odzivajo počasi. 

‒ Spreminjajte strategije, ki jih uporabljate, da postavljanje vprašanj ne postane predvidljivo.  

‒ Poskrbite za to, da ima vsak učenec priloţnost odgovoriti na nekaj vprašanj.« 

 3.3 KAKO NAJ SE VZGOJITELJ ODZIVA NA VPRAŠANJE OTROK? 

B. Marentič Poţarnik in L. Plut Pregelj (2009: 140) navajata, da je odziv povratna 

informacija, ki ima spoznavno, čustveno-motivacijsko in socializacijsko funkcijo.  

V pogovoru je vzgojiteljev odziv kratek, jedrnat (npr. »da,« »tako je« …). Navadno vzgojitelj 

uporablja bolj poudarjene pohvale, če je vprašanje zahtevno in dobi od otroka res dober 

odgovor. Pomembno je, da postavlja otrokom smiselna vprašanja in se primerno odzove nanje 

(prav tam, 2009: 140). Največkrat vzgojitelji zastavijo vprašanje, nato pa zaradi časovne 

stiske nanj odgovorijo sami, ali ţe na pol ponudijo odgovor, ali pa otroka prekinejo.  

3.4 SODELOVANJE OTROK 

V vsakem pogovoru mora vzgojitelj dati moţnost sodelovanja vsem otrokom. Največkrat se 

uporablja javljanje otrok z dvigovanjem rok, vendar to lahko privede do tega, da se javljajo 
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vedno isti otroci. Naloga vzgojitelja je, da poskuša motivirati čim več otrok na tak način, da 

sam pozove določenega otroka k odgovoru. S tem pridejo v ospredje tudi tisti otroci, ki so 

največkrat v ozadju, tiho.  

Sodelovanje vseh otrok spodbujamo s sedeţnim redom ali z razporeditvijo otrok v krogu 

(Marentič Poţarnik in Plut Pregelj, 2009: 138–140). 

3.5 RABA SOCIALNIH ZVRSTI SLOVENSKEGA JEZIKA 

Socialne zvrsti slovenskega jezika delimo na knjiţno zvrst in neknjiţne zvrsti. Knjiţni jezik se 

deli na knjiţni zborni in knjiţni pogovorni jezik, neknjiţni pa na prostorske zvrsti (pokrajinski 

pogovorni jeziki in narečja) in interesne zvrsti (sleng, ţargon in argo) (Bešter Turk idr., 2004: 

15). 

Knjiţni jezik je skupen za vse. Naučili smo se ga ob poslušanju pravljic, gledanju televizije, 

branju knjig, predvsem v predšolskem obdobju v vrtcu, kasneje pa v šoli. Poznamo dve 

različici knjiţnega jezika: zborni in knjiţni pogovorni jezik (prav tam). 

»Zborni jezik je natančneje predpisana, stroţja različica knjiţnega jezika« (prav tam). 

Uporabljamo ga, ko nastopamo v javnosti, pred večjo skupino ljudi. Besede in pravila 

zbornega jezika so opisana v jezikovnih priročnikih. Zborni jezik govorimo in pišemo. 

»Knjiţni pogovorni jezik je nekoliko sproščena oblika knjiţnega jezika; od zbornega se loči 

predvsem po izgovarjanju besed« (prav tam), tj. da se v besedah izpušča nenaglašeni končni i 

(primer: začnite delat namesto začnite delati) pa tudi nenaglašeni nekončni i (primer: 

odgovorte namesto odgovorite). Knjiţni pogovorni jezik samo govorimo (prav tam).  

Neknjiţnega jezika načeloma ne pišemo, govorimo pa ga le v pogovorih in to le na 

posameznih delih slovenskega ozemlja. Delimo ga še na prostorske in interesne zvrsti. 

Prostorske zvrsti zajemajo narečja (govorijo jih na manjših zemljepisnih območjih) in 

pokrajinske pogovorne jezike (govorijo jih na večjih zemljepisnih območjih), interesne zvrsti 

pa so jezikovne različice, ki jih govorijo ljudje v skupinah zaradi podobnih interesov. Te so: 

sleng, ţargon in argo (prav tam: 15–17).   
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V vrtcu naj bi vzgojitelj, ko nastopa pred skupino otrok, uporabljal knjiţni zborni jezik ali 

knjiţni pogovorni jezik, in se zavedal, da je s svojim vedenjem govorni zgled za otroke. 

4 OTROCI IN KNJIGE 

Slikanica je potrebna  

za življenje kot jed,  

pijača in igrača …  

(Kristina Brenkova) 

Tudi knjiga spodbuja pridobivanje jezikovne zmoţnosti otrok, saj širi otrokovo znanje in ga 

navaja na knjigo kot vir informacij z različnih področjih znanja ter razvija njegovo literarno 

estetsko doţivljanje. Iz tega torej knjiţna in knjiţevna vzgoja (Kroflič idr., 2001: 80).  

Po navadi govorimo o knjigi kot o predmetu, ki vsebuje npr. pravljico. Vendar pa nam knjiga 

nudi več kot to – je predmet, ki ga otrok doţivlja z vsemi čutili in s celim telesom. Otrok jo 

vidi,  prime, sliši, tipa, vonja,  navsezadnje tudi okuša (Dolinšek Bubnič, 1999: 54).  

Odrasli  knjigo doţivljamo kot celoto, otrok pa jo ob vsem tem doţivlja še v odnosu do 

odrasle osebe, ki mu jo posreduje (prav tam: 55). 

Knjige govorijo, ko jih prebiramo in poslušamo zgodbe, oddajajo pa tudi različne zvoke: ko jo 

listamo, poloţimo na mizo ali ko nam po nesreči pade na tla.  

Imajo tudi svoj vonj. Ţe ko pridejo iz tiskarne, imajo vonj po tisku, doma imajo vonj po nas 

samih in po prostoru (prav tam: 56). 

V vrtcu smo nedavno dobili nove knjige iz trgovine. Bile so še zapakirane in imele so 

poseben, neprijeten vonj. Skupaj z otroki smo se usedli na tla, da bi si jih ogledali. Otroci so si 

začeli stiskati nosove, češ da knjige smrdijo. Z vzgojiteljico sva jim povedali, da imajo nove 

knjige prav tako poseben vonj, kot ga ima vsaka nova stvar.   
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4.1 POMEN BRANJA KNJIŢEVNIH DEL ZA OTROKE 

M. Grosman v svojem članku Pomen branja za posameznika in družbo pravi, »da je jezik 

osnovno orodje vsega človekovega in druţbenega sodelovanja, zato je dobro razvita 

sporazumevalna zmoţnost najbolj zanesljiva pot do osebnega in druţbenega uspeha« (Blatnik 

Mohar, 2003: 11).  

Nekateri strokovnjaki, skupaj z vzgojitelji in učitelji, ugotavljajo, da ljudje na sploh vse manj 

berejo. »Bralna zmoţnost pa je nujno potrebna za preţivetje v svetu neomejene besedilne 

ponudbe« (prav tam: 10). 

V priročniku za učitelje razrednega pouka in slovenščine Kdor bere: prispevki h književni in 

knjižnični vzgoji učencev osnovne šole avtorica T. Jamnik navaja nekaj napotkov, kako otroke 

vzgajati v bralce za vse ţivljenje in kako in kaj brati otrokom v predšolskem in zgodnjem 

bralnem obdobju: 

− branje otrokom spodbuja njihov jezikovni in intelektualni razvoj, 

− spodbuja razvoj domišljije in bogati čustveno ţivljenje, 

− bogati besedni zaklad, širi obzorje po različnih področjih znanja, 

− navaja jih na knjigo kot na vir informacij in znanja, 

− nikoli ni prezgodaj, da začnemo brati svojim otrokom, 

− čim več mu govorimo, povejmo mu kakšno pesem in kratko pravljico; otrok sicer še ne 

razume, čuti pa melodijo, ritem govora ter našo neţnost in ljubezen do njega, 

− najprimernejša knjiga je slikanica, 

− skupaj z otrokom opazujemo ilustracije, se pogovarjamo, beremo besedilo, razlagamo 

otroku neznane besede, povezujemo z otrokovimi doţivetji, 

− otroka aktivno vključujemo v branje z vprašanji, napotki, kaj naj poišče na ilustraciji, 

spodbujamo ga, da ponovi besedo, obrne list v knjigi ipd., 

− uporabljamo poučne knjige, priročnike, enciklopedije, 
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− posezimo po priročnikih, kadar otroci sprašujejo: ko iščemo odgovore, otroka navajamo, 

da je knjiga vir informacij in znanja, 

− včlanimo otroka v splošno knjiţnico, da bomo imeli na voljo dovolj bralnega gradiva, 

− z otrokom obiščimo knjigarno, 

− otrok naj ima čisto nekaj svojih knjig v druţinski knjiţnici (Jamnik, 2002: 101).  

Zavedati se moramo, da morajo otroci prebrano besedilo ali poslušano pravljico pretvoriti v 

mentalne predstave o osebah in dogajanju, pri tem uporabiti svoje predhodno znanje, 

predstave o pomenu besed in vse druge poprejšnje izkušnje s poslušanjem oz. branjem drugih 

pripovedi. O isti pravljici imajo zato lahko različne predstave in čustva (Blatnik Mohar, 2003: 

10). 

4.2 ZAKAJ PRIPOVEDOVATI PRAVLJICE IN JIH NE BRATI 

A. Štefan v članku Pripovedovanje danes pravi, »da  pripovedovane zgodbe ţivijo drugače 

kot tiste, ki jih zajamemo naravnost iz knjig. Pripovedovalec uporablja enkratno izbiro besed, 

njegova barva in moč glasu sta drugačni, uporablja enkratno mimiko obraza in gestiko« 

(Blatnik Mohar, 2003: 15).   

Pripovedovalec besede išče sproti, na oblikovanje pripovedi pa vplivajo tako njegovo lastno 

razpoloţenje, kot tudi pozornost poslušalcev in okoliščine (prav tam).  

Tudi avtorica knjige Brez pravljice ni otroštva Z. Zalokar Divjak opisuje prednosti, ki jih ima 

pripovedovanje v primerjavi z branjem iz knjig. Pravi, da če knjigo beremo, smo vezani na 

tiskane besede, stavke in odstavke. Med branjem ne vidimo publike, zato ne moremo videti in 

spremljati reakcij otrok in se jim prilagajati (Zalokar Divjak, 2002: 111).  

S pripovedovanjem krepimo otrokovo sposobnost poslušanja in koncentracije, širimo mu 

domišljijski svet in ustvarjamo temelje za večjo samostojnost in ustvarjalnost v mišljenju 

(prav tam: 17). 
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II EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE  

Raziskovalci so si edini, da je za razvoj otrokovih (bralnih) sposobnosti odločilno predšolsko 

obdobje. M. Čudina Obradovič (1996) je npr. ugotovila, da preprosto branje, pri katerem je 

ena odrasla oseba le bralec, otrok pa pasiven poslušalec, ni učinkovito. M. Dolinšek Bubnič 

(1999) pa dodaja, da je učinkovito tisto branje, ki spodbuja otrokov govorni razvoj in ima 

obliko pogovora, v katerem se faze branja izmenjujejo s fazami pogovora ob ilustracijah, tako 

da otrokov govor postaja vse bolj samostojen in bogat.  

M. Grosman idr. (2003) poudarjajo, da poslušanje kakovostnih besedil za otroke, ki jih odrasli 

bere, otroka sprosti, mu da občutek varnosti in je zelo pomembno za poznejše razumevanje 

celovitejših besedil ter njihovo samostojno ustvarjanje. Omenjajo tudi, da otroci v prebranih 

zgodbah ne razumejo pomena vsake besede, razumejo pa jih v kontekstu. Tako po njihovem 

mnenju spoznavajo pomen novih besed in si širijo besedni zaklad.  

Ker me zanima, kako poteka pogovor o prebrani pravljici v vrtcu, sem se odločila, da bom 

posnela več pogovorov med vzgojiteljico in otroki (različne starosti) ter ugotavljala njihove 

značilnosti, te pa nato primerjala z mnenjem vzgojiteljic, ki ga bom pridobila z anketnim 

vprašalnikom. Ugotoviti sem ţelela tudi razlike med pogovori vzgojiteljice in otroki o 

prebrani pravljici glede na starost otrok. Zanimalo pa me je tudi, ali se vzgojiteljice zavedajo 

značilnosti svojih pogovorov z otroki o prebrani pravljici.  

2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Na podlagi opazovanja pogovorov, analize prepisa posnetih pogovorov in ankete sem si 

zastavila naslednja vprašanja: 

1. Kako vzgojiteljica poskrbi za to, da vsi otroci sodelujejo v pogovoru o prebrani pravljici, in 

kako ukrepa, če ne sodelujejo? 
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2. Kako vzgojiteljica preveri razumevanje vsebine prebrane pravljice pri otrocih?  

3. Kakšen je jezik vzgojiteljice v pogovoru?  

4. Katere razlike se pojavljajo med pogovori vzgojiteljice in otrok o prebrani pravljici glede 

na starost otrok? 

5. Katerih značilnosti in pomanjkljivosti svojih pogovorov z otroki o prebrani pravljici se 

zavedajo vzgojiteljice? 

3 RAZISKOVALNA METODA 

V raziskavi sem uporabila deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Interpretacije podatkov, zbranih s snemanjem pogovorov, sem dopolnila s 

podatki, pridobljenimi z anketiranjem vzgojiteljic.  

3.1 VZOREC  

Vzorec raziskave je bil priloţnostni. Posnela sem deset pogovorov o prebrani pravljici med 

vzgojiteljico in otroki, in sicer 3 pogovore v starostni skupini 2–3 let (14 otrok), 5 pogovorov 

v starostni skupini 3–4 leta (18 otrok) in 2 pogovora v starostni skupini 5–6 let (24 otrok).   

Anketni vprašalnik za vzgojiteljice, s katerim sem ugotavljala, ali se vzgojiteljice zavedajo 

značilnosti svojih pogovorov z otroki o prebrani pravljici ter ev. svojih pomanjkljivosti pri 

vodenju takega pogovora, so izpolnile tri vzgojiteljice, ki so vodile pogovore z otroki (VA, 

VB in VC). Raziskavo sem opravljala v Vrtcu Kurirček Logatec, Enota Rovte, v šolskem letu 

2014/15. 

3.2 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Za zbiranje podatkov sem uporabila tehniko opazovanja in anketni vprašalnik za vzgojiteljice. 

Med opazovanjem dejavnosti sem snemala pogovore med vzgojiteljico in otroki po prebrani 

pravljici in jih nato prepisala (gl. Prilogo 3) ter vsebinsko analizirala.  
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Za vzgojiteljice sem pripravila anketni vprašalnik (gl. Prilogo 1)  o tem, kako poteka pogovor 

po prebrani pravljici, kako se nanj pripravijo, kako poskrbijo, da sodelujejo vsi otroci, kakšen 

jezik uporabljajo itd.  

Odgovore iz anketnih vprašalnikov sem dobesedno prepisala (gl. Prilogo 2). Nato sem 

podatke povezala z ugotovitvami, dobljenih s posnetkov in z opazovanjem, ter odgovorila na 

raziskovalna vprašanja.  

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

Rezultate raziskave in njihovo interpretacijo v nadaljevanju predstavljam po raziskovalnih 

vprašanjih. 

Najprej pa navajam kratko vsebino prebranih pravljic, o katerih so se pogovarjali vzgojiteljica 

in otroci. 

Starost otrok: 2–3 leta 

‒ Greban Quentin: PIKA PIKAPOLONICA  

Pika Pikapolonica je zelo rada risala, zato se je odločila, da bo narisala kobilico. Vendar pa je 

kobilica neprestano skakala in jo je Pika Pikapolonica teţko narisala. Ker je tekla za njo, se je  

izgubila. Med potjo je srečala razne ţivali in jim kazala sliko svoje mamice, vendar je ţivali 

niso prepoznale. Ko je ţe obupala nad tem, da bi našla svojo mamico, je hotela raztrgati 

risbico, pa se je pojavila njena mamica. 

‒ Charles Perrault: RDEČA KAPICA  

Rdeča kapica je v gozdu srečala volka in mu povedala, da gre na obisk k babici. Volk je to 

izkoristil in prehitel Rdečo kapico ter prvi prišel do babice. Oblekel si je njena oblačila in 

hotel pojesti Rdečo kapico, vendar mu po številnih poskusih ni uspelo in so ga lovci ubili.  
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‒ Eric Carle: ZELO LAČNA GOSENICA  

Nekega sončnega dne je iz jajčeca prilezla zelo lačna gosenica. Vsak dan v tednu je pojedla 

kos sadja več kot prejšnji dan, v nedeljo pa je pojedla še cel kup dobrot. Ko je bila končno 

sita, je spredla bubo, iz nje pa se je kasneje razvil prelep metulj. 

Starost otrok: 3–4 leta 

‒ Mojiceja  Podgoršek: KAKO JE NASTALA MAVRICA  

Oblaček Zmajček se je s svojim prijateljem vetrom ves čas potepal  po mestu, zganjal norčije 

in povzročal teţave drugim, vendar se tega ni zavedal. Oče mu je svetoval, da naj se odloči, 

kaj bo počel, ker ljudje trpijo zaradi njega. Bilo mu je hudo, da je neutolaţljivo jokal in 

predramil sonce. Ker se je čez nebo raztegnila čudovita mavrica, so bili vsi zelo veseli, 

oblaček Zmajček pa je končno vedel, kaj bo počel v svojem ţivljenju – iz rek in potokov bo 

pil vodo in zalival cvetoča polja in travnike.  

 

‒ Greban Quentin: PIKA PIKAPOLONICA  

Pika Pikapolonica je zelo rada risala, zato se je odločila, da bo narisala kobilico. Vendar pa je 

kobilica neprestano skakala in jo je Pika Pikapolonica teţko narisala. Ker je tekla za njo, se je  

izgubila. Med potjo je srečala razne ţivali in jim kazala sliko svoje mamice, vendar je ţivali 

niso prepoznale. Ko je ţe obupala nad tem, da bi našla svojo mamico, je hotela raztrgati 

risbico, pa se pojavila njena mamica. 

 

‒ Eric Carle: ZELO LAČNA GOSENICA  

Nekega sončnega dne je iz jajčeca prilezla zelo lačna gosenica. Vsak dan v tednu je pojedla 

kos sadja več kot prejšnji dan, v nedeljo pa je pojedla še cel kup dobrot. Ko je bila končno 

sita, je spredla bubo, iz nje pa se je kasneje razvil prelep metulj. 

 

‒ Eric Carle: ZELO OSAMLJENA KRESNIČKA  

Mala kresnička je bila osamljena, zato se je odločila poiskati druge kresničke. Na poti je 

srečala kup stvari, ki so podobno svetile, vendar ni bilo to, kar je iskala. Ko pa je vse 

potihnilo, je zagledala tisto, kar je iskala, svoje sestrice kresničke.   
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‒ Antoon Krings: MUHA MALKA  

Muha Malka je umazana muha, ki se ne mara umivati, rada brska po odpadkih in z njimi 

okrašuje svoj dom. Med ţivalmi ni bila priljubljena, zato se je odločila poboljšati, vendar ji ni 

uspelo. Srečala je še eno muho, muho Zalko, in z njo sta spet počeli iste stvari, kot jih je prej 

počela muha Malka.  

Starost otrok: 5–6 let 

‒ Knister: LEPA IZABELA 

Izabela je bila mala ovca, ki je imela zelo lep koţušček, poln tople volne. Ţivali so ţelele 

vsaka košček volne zase, vendar je domišljava ovca ni hotela deliti z drugimi, zato je niso 

ţelele več za svojo prijateljico. Na koncu se je ovca le odločila, da se bo postrigla in delila 

svojo volno s prijatelji.  

‒ Marcus Pfister: MAVRIČNA RIBICA ZGLADI PREPIR 

Globoko v morju je ţivela jata rib, ki se je prehranjevala z majhnimi rakci. Ribice so opazile, 

da jih gleda Kit, zato so ga grdo gledale, saj so mislile, da jim bo pojedel vso hrano, v resnici 

pa so mu bile samo všeč njihove prelepe luske. Ko je ugotovil, da ribice govorijo laţi o njem, 

ga je zgrabila jeza in je s svojim repom močno zamahnil, tako da so ribe zbeţale v skrivališče, 

tam pa niso imele dovolj hrane in so bile lačne. Na koncu je mavrična ribica šla do Kita, 

pogovorila sta se in zgladila vse spore. 

4.1 KAKO VZGOJITELJICA POSKRBI ZA TO, DA VSI OTROCI 

SODELUJEJO V POGOVORU O PREBRANI PRAVLJICI, IN KAKO 

UKREPA, ČE NE SODELUJEJO? 

Starost otrok: 2–3 leta 

PIKA PIKAPOLONICA (št. prisotnih otrok: 11 od 14) 

‒ Kako je potekal pogovor? Kako so sedeli otroci? 
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Vzgojiteljica je pogovor vodila s pomočjo ilustracij iz knjige. Otroci so sedeli na stolih v 

polkrogu, vzgojiteljica pa je sedela prav tako na stolu pred njimi.  

‒ Koliko replik je bilo v pogovoru? 

V pogovoru je bilo skupaj 122 replik, od tega jih je 60 izrekla vzgojiteljica (tj. 49 %), 62 pa 

otroci (tj. 51 %). Iz ugotovljenih odstotkov vidimo, da je razlika med izrečenimi replikami 

med vzgojiteljico in otroki minimalna, tj. 2 %. V pogovoru je aktivno sodelovalo pet otrok, od 

tega je eden odgovoril samo enkrat. Ostali otroci niso odgovarjali na vprašanja, ampak sedeli 

na stolih in opazovali svojo okolico.  

‒ Koliko vprašanj in nedokončanih povedi v vlogi vprašanj je izrekla vzgojiteljica? 

Vzgojiteljica je izrekla 65 vprašanj (tj. 100 %). Upoštevala sem tudi tiste povedi, v katerih so 

morali otroci dopolniti le besedo ali besedno zvezo, ker menim, da tudi s takimi povedmi 

vzgojiteljica poskrbi, da otroci sodelujejo v pogovoru (replike št. 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 

53, 55, 80, 96, 98, 100 in 106). Teh povedi je bilo 14, kar znaša 22 % vseh »vprašanj«.  

‒ Kaj je storila vzgojiteljica, če otroci niso sodelovali v pogovoru? 

Vzgojiteljica je otroke, ki niso sodelovali, pustila, da so zgodbo doţivljali po svoje. Videlo se 

je, da so zgodbo poznali tudi ostali otroci (šest otrok), saj so ves čas sedeli pri miru in 

poslušali (to je bilo razvidno iz mimike obraza in kimanja). Vzgojiteljica je bila zadovoljna, 

ker je dobila odgovore, in ni opazila, da so ji odgovarjali samo nekateri. 

 

RDEČA KAPICA (št. prisotnih otrok: 11 od 14) 

‒ Kako je potekal pogovor? Kako so sedeli otroci? 

Tokrat knjige ni izbrala vzgojiteljica, ampak jo je v vrtec prinesla neka deklica. Vzgojiteljica 

je po branju pravljice otrokom najprej zastavila vprašanje: »Katero pravljico smo pa zdej 

poslušal?« Mislim, da je pričakovala, da ji bodo povedali naslov, otroci pa so povedali, čigava 

je knjiga, tj. kdo jo je prinesel v vrtec. 
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Vzgojiteljica je pogovor vodila s pomočjo ilustracij iz knjige. Otroci so sedeli na stolih v 

polkrogu, vzgojiteljica pa je sedela na stolu pred njimi.  

‒ Koliko replik je bilo v pogovoru? 

Skupaj je bilo v pogovoru 67 replik (tj. 100 %), od tega jih je 32 izrekla vzgojiteljica (48 %), 

ostalih 35 pa otroci (52 %). Iz ugotovitev je razvidno, da je bila razlika v izrečenih replikah 

minimalna, tj. 4 %.  

‒ Koliko vprašanj in nedokončanih povedi v vlogi vprašanj je izrekla vzgojiteljica? 

Vzgojiteljica je v pogovoru izrekla 36 vprašanj (replike št. 1, 3, 9, 12, 14, 18, 20, 25, 27, 29, 

31, 33, 35, 37, 39, 43, 46, 48, 51, 53, 55, 58, 60, 62, 64 in 67). V nekaterih replikah je 

zastavila otrokom več vprašanj (replike št. 3, 27, 43, 48, 62, 64). Vzgojiteljica trikrat ni 

namenoma dokončala svoje povedi, da so jo lahko otroci (replike št. 7, 41 in 43). Takih 

povedi je bilo 8 % vseh »vprašanj«.  

‒ Kaj je storila vzgojiteljica, če otroci niso sodelovali v pogovoru? 

Otroci so bili pri odgovarjanju zelo aktivni. Vzgojiteljica samo enkrat ni dobila njihovega 

odgovora, zato je odgovorila sama (replika št. 43). 

 

ZELO LAČNA GOSENICA (št. prisotnih otrok: 9 od 14) 

‒ Kako je potekal pogovor? Kako so sedeli otroci?  

Po branju pravljice je vzgojiteljica začela pogovor tako, da je otrokom rekla, da bodo oni njej 

povedali pravljico. Najprej je bilo videti začudenje na otroških obrazih, nato pa je en deček ţe 

začel: »Nekej na listu je bilo.« Tako so nadaljevali pogovor. 

Pogovor je potekal ob prebrani knjigi, tj. ob ilustracijah, otroci so sedeli na stolih v polkrogu, 

vzgojiteljica pa pred njimi prav tako na stolu.  
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‒ Koliko replik je bilo v pogovoru? 

Vseh izrečenih replik v pogovoru je bilo 70 (tj. 100 %). Vzgojiteljica jih je izrekla 31 (tj. 44 

%), ostalih 39 pa otroci (tj. 56 %). Razlika med odstotki replik je torej 12 %.  

‒ Koliko vprašanj in nedokončanih povedi v vlogi vprašanj je izrekla vzgojiteljica? 

Vzgojiteljica je skupaj izrekla 29 vprašanj (tj. 100 %). Od tega je bilo 21 izrečenih 

nedokončanih povedi (tj. 72 %), otroci pa so jih dopolnili in tako obnavljali zgodbo (replike 

št. 3, 6, 8, 11, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 42, 45, 47, 49, 58 in 64).  

‒ Kaj je storila vzgojiteljica, če otroci niso sodelovali v pogovoru?  

V pogovoru je samo enkrat opozorila enega otroka, ki je motil ostale, in sicer tako, da ga je 

opomnila in nadaljevala pogovor (replika št. 45). Tiste, ki niso bili govorno aktivni, je pustila 

pri miru, tudi če niso sodelovali.  

Povzetek: 

Pri raziskovanju sem opazila, da je pogovor po prebrani pravljici v skupini otrok, starih 2–3 

leta, vedno potekal tako, da so otroci sedeli na stolih v polkrogu, vzgojiteljica VA pa je sedela 

pred njimi, prav tako na stolu. Tako je imela boljši pregled nad vsemi pa še otroci so se videli 

med seboj. Menim, da na tak način laţje poteka sporazumevanje.  

Pogovori so bili različno dolgi (1. pogovor = 122 replik; 2. pogovor = 67 replik; 3. pogovor = 

70 replik). Sklepam, da so bili pogovori različne dolţine zaradi različno dolge pravljice in za 

otroke različno zahtevne vsebine pravljice.  

V vseh pogovorih sem opazila, da je vzgojiteljica VA izrekla nekoliko manj replik kot otroci 

(1. pogovor = 49 % : 51 %; 2. pogovor = 48 % : 52 %; 3. pogovor = 44 % : 56 %). Menim, da 

je vzgojiteljica ţelela, da otroci čim več sodelujejo v pogovoru in jim je s tem, ko je izrekla 

manj replik, tudi dala moţnost, da so.  
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Tudi število vzgojiteljičinih vprašanj in nedokončanih povedi v vlogi vprašanj je bilo glede na 

pogovor različno (1. pogovor = 65 vprašanj, od tega 14 nedokončanih povedi v vlogi 

vprašanj;  2. pogovor = 36 vprašanj, od tega 3 nedokončane povedi v vlogi vprašanj; 3. 

pogovor = 29 vprašanj, od tega 21 nedokončanih povedi v vlogi vprašanj). Menim, da 

vzgojiteljica VA s tem, ko začne poved, otroci pa jo morajo dokončati, privabi otroke k 

sodelovanju v pogovoru.  

V anketi je vzgojiteljica VA zapisala, da se na pogovor pripravi odvisno od vsebine pravljice 

in teme, ki poteka v skupini. Zapisala je še, da se pogosto zgodi, da otroci ne sodelujejo v 

pogovoru. V takem primeru jih povabi v knjiţni kotiček in tam ob slikanici poteka pogovor v 

manjših skupinah. V manjši skupini otroci bolje sodelujejo. Če otroci ne sodelujejo, nadaljuje 

v knjiţnem kotičku s tistimi otroki, ki so zainteresirani, torej v manjši skupini. Med 

opazovanimi pogovori vzgojiteljici tega ni bilo treba storiti, ker so vsi otroci odgovarjali ali 

vsaj poslušali. Da vzgojiteljica prepreči otrokom vpadanje v besedo sebi ali vrstnikom, pravi, 

da jih vedno znova opozarja  in jim dopoveduje, da je potrebno počakati in bodo pozneje 

imeli moţnost, da povejo, ko bodo na vrsti. V pogovorih nisem zasledila, da bi vzgojiteljica 

otroke opozarjala, da naj ne vpadajo v besedo njej in vrstnikom, ker tudi ni prišlo do take 

situacije.  

Pogosto se ji zgodi, da kdo izreče nesmiseln odgovor. Včasih se ob takem odgovoru ustavi in 

ga utemeljijo oz. ugotavljajo nesmisel. Včasih pa nadaljuje pogovor in tak odgovor presliši.  

Starost otrok: 3–4 leta 

KAKO JE NASTALA MAVRICA (št. prisotnih otrok: 13 od 18) 

‒ Kako je potekal pogovor? Kako so sedeli otroci? 

Vzgojiteljica je pogovor vodila tako, da je otroke najprej posedla na stole v dve vrsti in se 

sama usedla na stol pred njimi. Pogovor je potekal ob ilustracijah iz knjige.  

‒ Koliko replik je bilo v pogovoru? 
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V pogovoru je bilo 94 replik (100 %), od tega jih je bilo 46 vzgojiteljičinih (49 %), 48 pa od 

otrok (51 %). Od trinajstih prisotnih otrok je govorno aktivno sodelovalo 6 otrok, od tega 2 

deklici in 4 dečki (en deček je govoril povsem druge stvari, nič v zvezi s pravljico). Ena 

deklica se je vključila v pogovor šele na koncu zgodbe s svojim primerom, kje je videla 

mavrico (repliki št. 89 in 91), en deček (izmed prej omenjenih štirih) pa je odgovarjal in 

govoril – kot je bilo ţe zapisano – povsem druge stvari. Njegovi odgovori se niso ujemali z 

vprašanji vzgojiteljice (replike št. 14, 18, 20, 59, 61, 65 in 67). Vzgojiteljica ga je v vseh 

sedmih odgovorih preslišala in nadaljevala pogovor. – Razlika v številu izrečenih replik med 

vzgojiteljico in otroki je bila minimalna, tj. 2 %.  

‒ Koliko vprašanj in nedokončanih povedi v vlogi vprašanj je izrekla vzgojiteljica? 

Vzgojiteljica je v pogovoru uporabila 52 vprašanj (tj. 100 %), v določenih replikah jim jih je 

zastavila več naenkrat (replike št. 1, 5, 7, 11, 13, 21, 23, 29, 33, 37, 41, 43, 47, 51, 53, 55, 57, 

60, 68, 76, 78, 80, 88, 90 in 92). Med vprašanja sem štela tudi povedi (replike št. 3, 9, 27, 31, 

35, 39, 43, 45, 49, 62, 64, 66 in 70), ki jih namenoma ni dokončala, da so jih lahko otroci. Teh 

je bilo 13 in predstavlja 25 %.  

‒ Kaj je storila vzgojiteljica, če otroci niso sodelovali v pogovoru? 

Vzgojiteljica je imela teţko nalogo, da bi privabila k poslušanju in sodelovanju vse otroke; to  

ji ni uspelo. Otroci so ves čas nagajali drug drugemu in motili pogovor. 

Vzgojiteljica je tiste otroke, ki niso poslušali, poimensko poklicala in jih opozorila, da naj 

poslušajo druge, ko ţelijo nekaj povedati (replike št. 19, 78 in 84). Otroci so se za trenutek 

umirili, vendar nekateri kljub številnim opozorilom še vedno niso ubogali. 

 

 

PIKA PIKAPOLONICA (št. prisotnih otrok: 13 od 18) 

‒ Kako je potekal pogovor? Kako so sedeli otroci? 

Otroci so se posedli v dve vrsti, vzgojiteljica pa je sedela pred njimi. Zgodbo so obnovili ob 

knjigi, ob gledanju ilustracij. Veliko vprašanj se je nanašalo direktno na ilustracijo. Otroci so 
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morali dobro opazovati knjigo in ţe prej dobro poslušati zgodbo (replike št. 5, 7, 15, 22, 24, 

46, 60, 86, 94, 100). 

‒ Koliko replik je bilo v pogovoru? 

V pogovoru je bilo 121 replik (100 %), od tega je bilo 60 replik vzgojiteljičinih (tj. 49 %),  61 

pa od otrok (tj. 51 %). Iz ugotovljenih odstotkov vidimo, da je razlika med govorom 

vzgojiteljice in otrok minimalna (tj. 2 %). Dejstvo pa je, da je aktivno govorilo samo 6 otrok 

(dve deklici in štirje dečki). V sedmih primerih so naenkrat povedali odgovor vsi otroci 

(replike št. 6, 31, 59, 69, 73, 83 in 85).  

‒ Koliko vprašanj in nedokončanih povedi v vlogi vprašanj je izrekla vzgojiteljica? 

Vzgojiteljica je skupaj izrekla 74 vprašanj (100 %), od tega je bilo 10 povedi (tj. 14 %) , v 

katerih so morali otroci dopolniti le besedo ali besedno zvezo (replike št. 9, 36, 50, 70, 78, 88, 

98, 100, 105 in 112).  

V repliki št. 60 je uporabila besedo »poglejte,« kar je otroke še bolj pritegnilo. Vsi so 

naenkrat dvignili glave in pogledali v knjigo. 

Enega fantka je tudi poimensko pohvalila, in sicer v primeru, ko je povedal, da je iz vode 

pokukala vidra. Vidra je ţival, ki jo otroci ne vidijo prav vsak dan in se je niso mogli 

spomniti, ko jih je vzgojiteljica vprašala, katera ţival je (replika št. 89). 

‒ Kaj je storila vzgojiteljica, če otroci niso sodelovali v pogovoru? 

Vzgojiteljica je takoj na začetku opozorila otroka, ki je motil pogovor, da naj se usede, ker 

ostali za njo ne vidijo, in nato nadaljevala pogovor brez prekinjanja (replika št. 7). Ostale 

otroke, ki niso govorno aktivno sodelovali, je pustila pri miru.  

 

ZELO LAČNA GOSENICA (št. prisotnih otrok: 14 od 18) 

‒ Kako je potekal pogovor? Kako so sedeli otroci?  
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Pogovor je potekal v jutranjem krogu po zajtrku. Otroci so imeli postavljene sedeţe v dveh 

vrstah, vzgojiteljica pa je sedela pred njimi. Postavljala jim je različna vprašanja, otroci pa so 

nanje odgovarjali in tako so obnovili celotno zgodbo. 

‒ Koliko replik je bilo v pogovoru? 

V pogovoru je bilo 77 replik (100 %), od tega  jih je 40 izrekla vzgojiteljica (tj. 52 %), ostalih 

37 pa otroci (48 %). Od 14 prisotnih otrok jih je 7 aktivno govorno sodelovalo, ostali so sedeli 

in poslušali. Iz navedenih odstotkov ni opaziti bistvene razlike med številom izrečenih replik 

med vzgojiteljico in otroki (razlika je minimalna, tj. 4 %).  

‒ Koliko vprašanj in nedokončanih povedi v vlogi vprašanj je izrekla vzgojiteljica? 

Vzgojiteljica je izrekla 37 vprašanj (tj. 100 %), od tega je bilo 12 povedi, ki so jih morali 

dokončati otroci. To znaša 32 % (replike št. 1, 9, 16, 20, 28, 32,  36, 46, 48, 50, 52 in 71).   

‒ Kaj je storila vzgojiteljica, če otroci niso sodelovali v pogovoru? 

Sedem otrok je aktivno sodelovalo v pogovoru, ostale otroke pa je vzgojiteljica pustila pri 

miru. V desetih replikah so se oglasili vsi otroci in skupaj povedali pravilen odgovor (replike 

št. 2, 19, 25, 31, 35, 39, 41, 47, 53 in 65).   

 

ZELO OSAMLJENA KRESNIČKA (št. prisotnih otrok: 15 od 18) 

Pogovor je potekal v jutranjem krogu po zajtrku. Otroci so imeli postavljene sedeţe v dveh 

vrstah, vzgojiteljica pa je sedela pred njimi. Vzgojiteljica je predstavila otrokom slikanico, ki 

je oddajala tudi svetlobne efekte.  

‒ Koliko replik je bilo v pogovoru? 

V pogovoru je bilo izrečenih 124 replik (100 %), od tega jih je 61 izrekla vzgojiteljica (tj. 49 

%), 56 otroci (tj. 45 %), ostalih 7 replik pa je izrekla pomočnica vzgojiteljice (tj. 6 %).  V 

pogovoru je aktivno govorno sodelovalo 7 otrok, od tega 3 deklice in 4 dečki. Največ sta v 
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pogovoru sodelovali dve deklici in ena si je še posebej dobro zapomnila vsebino, saj je 

največkrat (24-krat) povedala odgovor. Vsi ostali otroci so sodelovali samo takrat, ko so 

odgovarjali skupaj v en glas (replike št. 73, 99, 103, 111, 113 in 117). Iz navedenih odstotkov 

ni opaziti bistvene razlike med številom izrečenih replik med vzgojiteljico, pomočnico 

vzgojiteljice in otroki, tj. 10 %.  

‒ Koliko vprašanj in nedokončanih povedi v vlogi vprašanj je izrekla vzgojiteljica? 

Vzgojiteljica je izrekla skupaj 37 vprašanj (100 %). Od tega je 30 % tistih povedi (tj. 11 

povedi), ki jih vzgojiteljica namenoma ni dokončala, da so jih morali otroci dopolniti z besedo 

ali besedno zvezo (replike št. 19, 21, 28, 62, 68, 72, 81, 83, 100, 102 in 114).   

‒ Kaj je storila vzgojiteljica, če otroci niso sodelovali v pogovoru? 

Kar nekaj otrok je bilo glasnih, zato jih je morala vzgojiteljica ves čas opozarjati (replike št. 

16, 38, 88 in 90). Tokrat se je morala vključiti tudi pomočnica vzgojiteljice (replike št. 15, 37, 

41, 86, 89, 101 in 109). Vzgojiteljica otrok, ki so motili pogovor, ni zaposlila, kot je navedla v 

anketi, ampak sta jih s pomočnico samo ves čas poimensko opozarjali.  

 

MUHA MALKA (št. prisotnih otrok: 13 od 18) 

‒ Kako je potekal pogovor? Kako so sedeli otroci? 

Otroci so se posedli v dve vrsti, vzgojiteljica pa je sedela pred njimi. Zgodbo so obnovili ob 

knjigi, ob gledanju ilustracij. Vzgojiteljica je izbrala knjigo, ki je bila majhna po velikosti. 

Otrokom je takoj padla v oči. Pogovor je začela nekoliko drugače, ne o vsebini pravljice, 

ampak je vzela za izhodišče vprašanje »Kaj delajo muhe?« (v vsakdanjem ţivljenju), da je 

navezala pogovor na to, kaj dela muha Malka. 

‒ Koliko replik je bilo v pogovoru? 

V pogovoru je bilo izrečenih 108 replik (tj. 100 %), od tega jih je 58 izrekla vzgojiteljica (tj. 

54 %), 49 otroci (45 %), 1 repliko pa je izrekla pomočnica vzgojiteljice (1 %). Sedem otrok je 
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aktivno govorno sodelovalo v pogovoru (5 dečkov in 2 deklici), ostali pa niso odgovarjali, 

sodelovali so samo desetkrat, ko so vsi v en glas povedali odgovor (replike št. 14, 19, 38, 55, 

65, 71, 86, 94, 96 in 104). Iz navedenih odstotkov ni opaziti bistvene razlike med številom 

izrečenih replik med vzgojiteljico in otroki, tj. 10 %.   

‒ Koliko vprašanj in nedokončanih povedi v vlogi vprašanj je izrekla vzgojiteljica? 

Vzgojiteljica je izrekla 60 vprašanj (tj. 100 %). Zraven sem štela tudi tiste povedi, ki jih ni 

dokončala, ampak so jih otroci. Teh je bilo 5 % (to so replike št. 68, 76 in 93).  

‒ Kaj je storila vzgojiteljica, če otroci niso sodelovali v pogovoru? 

Vzgojiteljica je morala z opozorilom posredovati samo dvakrat. V prvem primeru sta se 

prepirali deklici, zato ju je presedla na drug stol (replika št. 53), v drugem primeru pa je 

pomočnica vzgojiteljice opozorila dečka, ki se je vrtel na stolu in motil ostale okrog sebe 

(replika št. 80).  

Povzetek: 

Iz zapisanih analiz pogovorov sem ugotovila, da so otroci pri vseh pogovorih sedeli na stolih 

v dveh vrstah, vzgojiteljica VB pa pred njimi. Za tak način se je odločila zato, ker bi se otroci, 

če bi sedeli v krogu, še bolj motili med seboj. Pri vseh pogovorih je uporabila knjigo, s 

pomočjo katere so zgodbo laţje obnovili.  

Pogovori so bili različno dolgi (1. pogovor = 94 replik; 2. pogovor = 121 replik; 3. pogovor = 

77 replik; 4. pogovor = 124 replik, 5. pogovor = 108 replik). Sklepam lahko, da na različno 

dolţino pogovorov vpliva dolţina izbrane pravljice (tretji  pogovor ima najmanj replik in tudi 

pravljica je najkrajša).  

Pri vseh pogovorih je bilo število izgovorjenih replik vzgojiteljice VB in otrok pribliţno 

enako (1. pogovor = 49 % : 51 %; 2. pogovor = 49 % : 51 %; 3. pogovor = 52 % : 48 %; 4. 

pogovor = 49 % : 45 %, 5. pogovor = 58 % : 45 %).    



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nina Filipan: Pogovor o prebrani pravljici med vzgojiteljico in otroki 

33 

 

Število vzgojiteljičinih vprašanj in nedokončanih povedi v vlogi vprašanj v pogovorih je bilo 

različno (1. pogovor = 52 vprašanj, od tega 13 nedokončanih povedi v vlogi vprašanj;  2. 

pogovor = 74 vprašanj, od tega 10 nedokončanih povedi v vlogi vprašanj; 3. pogovor = 37 

vprašanj, od tega 12 nedokončanih povedi v vlogi vprašanj; 4. pogovor = 37 vprašanj, od tega 

11 nedokončanih povedi v vlogi vprašanj; 4. pogovor = 60 vprašanj, od tega 3 nedokončane 

povedi v vlogi vprašanj). Opazila sem, da izstopata 3. in 4. pogovor. Menim, da zaradi same 

oblike knjige (drugačni, preluknjani listi, svetlobni efekti v knjigi …), kar otroke to bolj 

pritegne k poslušanju in sodelovanju. 

V vseh pogovorih je aktivno govorno sodelovalo 6 oz. 7 otrok (skoraj vedno isti), vsi ostali so 

pogovor samo poslušali oz. so sodelovali takrat, ko so skupaj odgovorili na kakšno vprašanje. 

Menim, da vzgojiteljica velikokrat sploh ne opazi, da so to isti otroci, ker je v vsaki skupini 

nekaj otrok, ki so govorno in jezikovno razvitejši od drugih. Navadno se ti otroci posedejo 

bliţje vzgojiteljici, da bolje vidijo in slišijo in zato tudi hitro lahko povedo odgovor.  

Tiste otroke, ki niso govorno aktivno sodelovali, je pustila pri miru. Nekajkrat jih je morala 

opozoriti na to, da naj se poslušajo med seboj in ne motijo pogovora. V pogovoru o pravljici 

Zelo osamljena kresnička je morala z opozorili poseči tudi pomočnica vzgojiteljice, ker so bili 

otroci zelo moteči. 

Vzgojiteljica VB je v anketnem vprašalniku zapisala, da se na vodenje pogovora pripravi v 

primeru, da je vsebina vezana na tekočo temo, da dobi potrebne dodatne spodbude in pobude, 

informacije. Povedala je, da se ne dogaja pogosto, da otroci ne bi sodelovali v pogovoru. Tudi 

pri samem opazovanju sem ugotovila, da otroci zelo radi sodelujejo v pogovorih in da si 

zgodbe zelo dobro zapomnijo. Vendar pa še vseeno nekateri otroci radi nagajajo. S tem motijo 

vzgojiteljico in tudi ostale otroke. Vendar se vzgojiteljica ni pustila motiti. Otroke je 

opozorila, ko je bilo to potrebno in na ta način dala vedeti ostalim otrokom, da bodo pogovor 

pripeljali do konca. Morda bi bilo bolje, da bi pogovor prekinila in bi ga nadaljevali kdaj 

drugič, ko bi bili otroci na to pripravljeni.  

Zapisala je še, da se na pogovor pripravi v primeru, da je vsebina vezana na tekočo temo, da 

dobi potrebne dodatne spodbude in pobude, informacije.  
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V anketi je še zapisala, da otrokom, če so nemirni in ne poslušajo ne nje ne vrstnikov, 

omogoči drugo delo in se skuša z njimi pogovoriti individualno. Če jih ne pritegne, jih 

navadno pusti pri miru. Med opazovanjem vzgojiteljica otrokom ni omogočila drugega dela, 

ampak jih je opozorila, da naj poslušajo in sodelujejo v pogovoru. Ni dovolila, da bi bili 

glasni in bi nagajali drugim. Pogovor so motili vedno isti otroci.  

Zapisala je še, da otroke, če njej (ali sovrstnikom) pri pogovoru vpadajo v besedo, skuša 

ustaviti in s pogovorom prekiniti tako vedenje. Tak način dela je večkrat uporabila med 

opazovanjem.  

V anketi je še zapisala, da če nihče ne odgovori na njeno vprašanje, skuša pridobiti otrokovo 

pozornost. Če ji med opazovanjem ni nihče odgovoril, je odgovorila sama ali pa je vprašanje 

ponovila. Vedno se je našel otrok, ki ji je odgovoril. 

Zapisala je še, da če otrok izreče nesmiseln odgovor, ga najprej presliši nato pa še enkrat 

samo njemu postavi vprašanje. Otroci so ji med opazovanjem nekajkrat dali napačen odgovor. 

Vzgojiteljica jih je samo popravila in nadaljevala pogovor. Čeprav nesmiselnih odgovorov 

otroci niso dajali, je pa bilo nekaj primerov, ko so otroci govorili povsem druge stvari, nič v 

zvezi s pravljico. Največkrat jih je vzgojiteljica kar preslišala.  

Vzgojiteljica je otrokom zastavljala kar veliko vprašanj, nekaj pa je bilo takih povedi, v 

katerih so morali otroci dopolniti le besedo ali besedno zvezo. S temi povedmi je tudi 

poskrbela, da so otroci sodelovali v pogovoru.  

Starost otrok: 5–6 let 

LEPA IZABELA (št. prisotnih otrok: 13 od 24) 

‒ Kako je potekal pogovor? Kako so sedeli otroci? 

Otroci in vzgojiteljica so se skupaj posedli v krog na stole. Zgodbo so obnavljali od 

ilustracijah iz knjige.  

‒ Koliko replik je bilo v pogovoru? 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nina Filipan: Pogovor o prebrani pravljici med vzgojiteljico in otroki 

35 

 

V pogovoru je bilo 74 replik (tj. 100 %), od tega jih je 36 izrekla vzgojiteljica (tj. 49 %), 38 

pa otroci (tj. 51 %). Govorno aktivnih otrok je bilo 6 (3 deklice in 3 dečki), ostalih 13 je samo 

poslušalo. Razlika v številu izrečenih replik med vzgojiteljico in otroki je minimalna, tj. 2 %.   

‒ Koliko vprašanj in nedokončanih povedi vlogi vprašanj je izrekla vzgojiteljica? 

Vzgojiteljica je izrekla 25 vprašanj (100 %), od tega je 12 takih povedi (tj. 48 %), ki jih 

namenoma ni dokončala, da so jih otroci lahko dopolnili z besedo ali besedno zvezo (2, 6, 13, 

17, 23, 29, 39, 47, 64, 68 in 72). 

‒ Kaj je storila vzgojiteljica, če otroci niso sodelovali v pogovoru? 

Vzgojiteljica je morala vse otroke enkrat med pogovorom opozoriti na poslušanje med seboj 

(replika št. 46). Tako je zopet vzpostavila red. Enega otroka je morala še dodatno opozoriti 

tako, da ga je poklicala po imenu (replika št. 46). Če ni dobila odgovora, je otrokom zastavila 

še eno dodatno vprašanje (repliki št. 31 in 62).  

 

MAVRIČNA RIBICA ZGLADI PREPIR (št. prisotnih otrok: 18 od 24) 

‒ Kako je potekal pogovor? Kako so sedeli otroci? 

Vzgojiteljica in otroci so sedeli na stolih v krogu. 

‒ Koliko replik je bilo v pogovoru? 

V pogovoru je bilo skupaj 115 replik (tj. 100 %), od tega jih je 56 izrekla vzgojiteljica (49 %), 

59 pa otroci (51 %). Razlika v številu izrečenih replik med vzgojiteljico in otroki je 

minimalna, tj. 2 %.   

‒ Koliko vprašanj in nedokončanih povedi vlogi vprašanj je izrekla vzgojiteljica? 

Vzgojiteljica je izrekla 50 vprašanj (tj. 100 %), od tega je 12 povedi tistih (tj. 28 %), ki jih ni 

dokončala, ampak so jih morali otroci (replike št. 23, 25, 28, 42, 45, 49, 64, 82, 103, 105, 106 

in 110). 
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V repliki št. 59 je otrokom razloţila pomen besede jata. Otroci so pomen te besede še sami 

skušali umestiti v vsakdanje ţivljenje (replike št. 63, 65 in 66).  

‒ Kaj je storila vzgojiteljica, če otroci niso sodelovali v pogovoru? 

Ţe takoj na začetku pogovora je otroka opozorila, da naj ne moti skupine, ker ostali poslušajo 

(replika št. 2). V replikah št. 76, 90 in 95 je glasne otroke poklicala in jim zastavila vprašanje.  

Sredi pogovora je vzgojiteljico zmotil hrup in je otroke opozorila na pravila obnašanja pri 

poslušanju (replika št. 84). Proti koncu (replika št. 106) so začeli otroci govoriti drug čez 

drugega, zato jih je vzgojiteljica ponovno opozorila.  

Na splošno otroci očitno niso bili pripravljeni poslušati drug drugega, saj so bili kar precej 

glasni, govorili so drug čez drugega in nerazločno mrmrali pri sebi. Mogoče bi bilo bolje, da 

bi vzgojiteljica pogovor prekinila in bi ga nadaljevali, ko bi bili otroci nanj pripravljeni.   

Pozornost otrok si je pridobila tudi s spreminjanjem mimike obraza, kar nekajkrat (petkrat) je 

morala nekoliko povzdigniti glas, tako da so jo slišali tudi tisti, ki je niso poslušali.  

Povzetek: 

Pogovora sta bila različno dolga (1. pogovor = 74 replik; 2. pogovor = 115 replik). Sklepam 

lahko, da je razlika v številu replik nastala zaradi različne dolţine izbrane pravljice. 

Pri obeh pogovorih so bile razlike v izrečenih replikah vzgojiteljice VC in otrok minimalne 

(1. pogovor = 49 % : 51%; 2. pogovor = 49 % : 51%). V obeh primerih  so imeli otroci malo 

večji odstotek izrečenih replik. Sklepam lahko, da so bili otroci bolj govorno aktivni in so 

imeli več moţnosti za sodelovanje. 

V pogovor je vzgojiteljica otroke vključila poleg vprašanj tudi tako, da je poved začela, otroci 

pa so jo morali nadaljevati (1. pogovor = 25 vprašanj, od tega 12 nedokončanih povedi v vlogi 

vprašanj; 2. pogovor = 50 vprašanj, od tega 12 nedokončanih povedi v vlogi vprašanj). 

Pričakovala sem, da bo vzgojiteljica uporabila več nedokončanih povedi v vlogi vprašanj, kot 

jih je sicer. Menim, da lahko na ta način pomagaš tudi predvsem tistim otrokom, ki se drugače 
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ne bi izpostavili pred skupino, tako pa jim je laţje odgovoriti, če jim ţe nekdo poda del 

odgovora.  

Če otroci niso sodelovali v pogovoru, jih je vzgojiteljica opozorila. Ker nekaterim kljub temu 

opozorilo ni bilo dovolj, jim je zastavila vprašanje. Enega otroka je tudi poimensko opozorila 

pred ostalimi.  

V anketnem vprašalniku je vzgojiteljica zapisala, da se na pogovor pripravi včasih. Če je 

pravljica brana kot vodena dejavnost, si jo ţe prej prebere in si zamisli nekaj glavnih vprašanj. 

Pravi, da se pogosto zgodi, da nekateri otroci ne sodelujejo.  

Na podlagi opazovanja sem ugotovila, da se je vzgojiteljica v pogovoru res trudila vse otroke 

čim bolj motivirati z vprašanji, pomagala jim je tudi z ilustracijami iz pravljice. Ves čas je 

vzpostavljala očesni stik z vsemi otroki.  

V anketi je vzgojiteljica zapisala, da se pogosto zgodi, da otroci ne sodelujejo. V takem 

primeru jih poskuša spodbuditi z laţjimi vprašanji. Če jo ne poslušajo, jih najprej opozori in 

nato poizkuša pridobiti njihovo pozornost npr. z vprašanjem. Opozori jih tudi na pravila 

poskušanja, ko nekdo govori. Zapisala je, da če ji nihče ne odgovori na vprašanje, postavi 

drugo. Če pa otrok na njeno vprašanje izreče nesmiseln odgovor, mu na kratko pritrdi in 

ponovno zastavi vprašanje (npr.: »Aha, kaj pa …?«).  

Na podlagi opazovanja sem ugotovila, da je večkrat uporabila dodatna vprašanja, da je dobila 

odgovor otrok. Vzgojiteljica je morala vse otroke med pogovorom opozarjati na to, da se 

posluša drug drugega. Otroke je morala še dodatno poimensko opozoriti, da so se poslušali 

med seboj. Otroke je privabila k poslušanju in sodelovanju tudi s kratkimi premori med 

pogovorom; tako so se prav vsi otroci zazrli k njej in je zopet pridobila njihovo pozornost. 
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4.2 KAKO VZGOJITELJICA PREVERI RAZUMEVANJE VSEBINE 

PREBRANE PRAVLJICE PRI OTROCIH? 

Starost otrok 2–3 leta 

PIKA PIKAPOLONICA 

Vzgojiteljica je izrekla 65 vprašanj. Upoštevala sem tudi tiste povedi, v katerih so morali 

otroci dopolniti le besedo ali besedno zvezo (tj. 22 %). Postavila jim je tudi več vprašanj na 

enkrat (replike št. 5, 13, 37 in 64). Otroci so ji v vseh primerih odgovorili samo na zadnje 

vprašanje. V dveh primerih (repliki št. 49 in 92) je otrokom dvakrat zastavila isto vprašanje. V 

pogovoru pa je tudi kar sama odgovorila na svoje vprašanje (replike št. 13, 37, 65, 90, 108, 

116 in 120). Da je otrokom dala vedeti, da so pravilno odgovorili, je uporabila besede »ja« 

(replike št. 11, 19, 23, 25, 31, 35, 40, 43, 49, 57, 61, 71, 76, 78, 80, 84, 92, 106 in 114), 

»bravo« (replika št. 71), »ane« (replike št. 11, 13, 15, 21, 65 in 122) in »tako« (replike št. 43, 

57 in 94). Proti koncu pogovora je ena deklica namesto besede kačji pastir uporabila besedo 

kača. Vzgojiteljica jo je samo popravila in nadaljevala pogovor.  

Vzgojiteljica je otroke spraševala največ po dogodkih iz pravljice (replike št. 5, 11, 13, 33, 35, 

37, 43, 49, 57, 59, 64, 65, 67, 76, 86, 88, 92, 94, 118 in 120). Na začetku je vprašala otroke, 

ali je bila pravljica lepa in ali jim je bila všeč. Dvakrat je tudi zastavila vprašanje, kako so se 

počutile ţivali v pravljici (repliki št. 21 in 73). Šestkrat pa jo je zanimalo, katere pravljične 

osebe/ţivali je srečala glavna oseba (replike št. 7, 90, 108, 110, 112 in 116).  

Otrokom je zastavljala vprašanja niţjega nivoja (replike št. 1,3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 33, 35, 

37, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 64, 65, 67, 73, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 108, 110, 

112, 116, 118 in 120).   
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RDEČA KAPICA 

Vzgojiteljica je v pogovoru izrekla 36 vprašanj. Vzgojiteljica trikrat ni namenoma dokončala 

svoje povedi, da so jo lahko otroci (replike št. 7, 41 in 43).V štirih replikah jim je zastavila 

več vprašanj naenkrat (replike št. 3, 43, 62 in 64). Otroci so vedno odgovorili na zadnje 

zastavljeno. Dvakrat v času pogovora jim je zastavila dvakrat isto vprašanje (replike št. 27 in 

48). V nekaj primerih pa je na vprašanje odgovorila kar sama (replike št. 7, 35, 37, 43, 62 in 

67). Pravilnost odgovora je potrdila tako, da je ponovila otrokovega (replike št. 3, 12, 14, 16, 

20, 23, 27, 31, 33, 37, 43, 46, 48, 55, 58, 60, 64 in 66), nepravilnost odgovora pa je izrazila 

tako, da je pravilni odgovor izrekla sama (replike št. 35, 39 in 62), počakala, da je še kdo drug 

odgovoril in nato povedala pravilen odgovor (replike št. 23 in 46), v enem primeru pa je 

otrokom zastavila še enkrat isto vprašanje (repliki št. 51 in 53). Da je potrdila pravilni 

odgovor otrok, je uporabila besedi »ja« (replike št. 14, 23, 27, 33, 37, 39, 43, 48, 58, 60, 62, 

66 in 67) in »bravo« (replika št. 60). Enega otroka je tudi poimensko pohvalila za odgovor 

(replika št. 67).  

V pravljici je vzgojiteljica spraševala po dogodkih iz zgodbe: »Kam pa je šla Rdeča kapica?« 

»Kje pa je babica ţivela?« (replike št. 3, 9, 12, 18, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 46, 48, 53, 58, 

60, 62, 64 in 67). Nekaj vprašanj pa se je nanašalo tudi na pravljične osebe: »Koga je 

srečala?«, »Pojest, koga?« (replike št. 14, 20, 25, 35, 55 in 62).  

V pogovoru je otrokom zastavljala vprašanja niţjega nivoja (replike št. 1, 3, 9, 12, 14, 18, 20, 

25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 46, 48, 51, 53, 55, 58, 60, 62, 64 in 67).  

 

ZELO LAČNA GOSENICA 

Vzgojiteljica je skupaj izrekla 29 vprašanj. Od tega je bilo 21 izrečenih nedokončanih povedi, 

otroci pa so jih dopolnili. Tako je pogovor potekal zelo povezano. V pogovoru jim je dvakrat 

zastavila isto vprašanje (repliki št. 1 in 3) in dvakrat sama odgovorila na vprašanje (repliki št. 

31 in 68). Pravilnost odgovora jim je potrdila tako, da je njihove odgovore ponovila (replike 

št. 8, 11, 14, 16, 18, 35, 37, 45, 47, 49, 56, 60, 64, 66, 68 in 70). Nepravilnost odgovora pa je 
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izrazila tako, da ga je sama popravila (replike št. 62, 68, 52, 58 in 62), ali pa počakala, da so 

ga drugi otroci in nato ponovila pravilnega (repliki št. 14 in 62). Za potrditev otrokovih 

odgovorov je vzgojiteljica uporabila tudi besedi »ja« (replike št. 6, 16, 37, 45, 52, 54, 60, 66 

in 70) in »ane« (replika št. 3).  

Vzgojiteljica je otroke spraševala po dogodkih (replike št. 14, 54, 56, 60, 62 in 66), ki so si 

sledili v pravljici.  

V pogovoru z otroki je zastavljala vprašanja niţjega nivoja (replike št. 1, 3, 14, 54, 56, 60, 62 

in 66).  

Povzetek: 

Vzgojiteljica VA je vse pogovore vodila na enak način, izrekala je vprašanja, veliko svojih 

povedi ni dokončala zato, da so jih otroci, pri pravljicah Pika Pikapolonica in Rdeča kapica je 

otrokom zastavila več različnih vprašanj naenkrat, pri vseh treh pravljicah jim je nekajkrat 

zastavila zaporedoma isto vprašanje, kdaj pa je tudi sama odgovorila na vprašanje. Večinoma 

je otroke spraševala po dogodkih, ki so se odvijali v zgodbi, in po osebah/ţivalih, ki so 

nastopale. 

Vzgojiteljica je v anketi zapisala, da je začetek pogovora o pravljici odvisen od situacije, 

vsebine pravljice. Pravi, da pogovor ni vedno potreben. Ali preveri razumevanje celotne 

pravljice, je odvisno od cilja, ki si ga zastavi, enako tudi natančnost vsebine. Tudi preverjanje 

razumevanja bistva oz. »nauka« pravljice je po njenem mnenju tudi odvisno od situacije in 

zastavljenega cilja. 

Zapisala je še, da se ji zdi najpomembnejše zaporedje dogodkov, kadar otroci pripovedujejo 

zgodbo ob slikah in slike postavljajo v pravilno zaporedje, ali kadar se odloči za dramatizacijo 

po pravljici ali delu z lutko. Vzgojiteljica je v analiziranih pogovorih vedno preverila 

razumevanje celotne zgodbe in v pravem zaporedju dogodkov.  
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V vseh pogovorih je uporabljala vprašanja niţjega nivoja, najmanj jih je uporabila pri 

pravljici Zelo lačna gosenica. Tam je pogovor potekal večinoma tako, da je vzgojiteljica 

začela poved, otroci pa so jo morali dopolniti.  

Starost otrok: 3–4 leta 

KAKO JE NASTALA MAVRICA? 

Vzgojiteljica je v pogovoru uporabila 52 vprašanj, od tega je bilo 13 povedi, ki jih namenoma 

ni dokončala, zato da so jih lahko otroci. V določenih replikah je otrokom zastavila več 

vprašanj naenkrat (replike št. 1, 21, 23 in 78). Postavila jim je tudi večkrat isto vprašanje 

(replike št. 5, 11, 23, 29, 33, 55 in 90). Največkrat (kar enaindvajsetkrat) pa je vzgojiteljica 

sama odgovorila na svoje vprašanje (replike št. 1, 5, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 27, 29, 31, 35, 41, 

43, 45, 49, 51, 57, 62, 66 in 72). Imela sem občutek, da je ţelela čim prej zaključiti pogovor, 

ker otroci niso sodelovali in bili nemirni, zato je raje kar sama obseţno odgovorila na svoje 

vprašanje.   

 

Velikokrat je potrdila otrokov pravilen odgovor z besedo »ja« (replike št. 1, 5, 11, 17, 29, 35, 

41, 55 in 95), »ane« (replike št. 1, 5, 11, 23, 27, 55, 72 in 76) in »tako« (replika št. 64) in  

nadaljevala svojo poved. Prav tako je potrdila pravilen odgovor otrok na način, da ga je 

dobesedno ponovila (replike št. 7, 17, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 64, 

70 in 92). Nepravilnost odgovorov je izrazila tako, da je sama popravila napačen odgovor 

otrok (repliki št. 60 in 62).  

 

Vzgojiteljica je otroke spraševala večinoma po dogodkih (replike št. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 23, 

27, 29, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 49, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 68 in 70), ki so se odvijali v 

pravljici, npr. »Kaj sta počela?«, »Zakaj sta spančkala?«. Nekaj vprašanj (7) pa je bilo 

vezanih tudi na počutje pravljičnih oseb (replike št. 21, 25, 31, 37, 47, 49 in 51).  

 

Otroci so med pogovorom vključili tudi svoje primere iz vsakdanjega ţivljenja, npr., kje so 

sami videli mavrico (replike št. 86, 88 in 94).  
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V pogovoru je otrokom zastavljala vprašanja niţjega nivoja (repike št. 1, 5, 7, 11, 13, 21, 23, 

25, 29, 33, 37, 41, 43, 47, 51, 53, 55, 57, 60, 68, 76, 78, 80, 88, 90 in 92).  

 

 

PIKA PIKAPOLONICA 

Vzgojiteljica je skupaj izrekla 74 vprašanj od tega je bilo 10 povedi, v katerih so morali otroci 

dopolniti le besedo ali besedno zvezo. Postavila jim je več vprašanj naenkrat: »Kater cvetek? 

A mi vemo? A vemo, kako je temu cvetku ime?« Takih primerov je bilo 7 (replike št. 3, 34, 

46, 52, 76, 86 in 110). Otrokom je postavila tudi večkrat isto vprašanje (replike št. 17, 46, 86, 

90, 100, 110). Zelo velikokrat (kar enajstkrat) je na svoje vprašanje odgovorila kar sama 

(replike št. 34, 36, 42, 48, 60, 66, 68, 70, 82, 86 in 94).  

 

En otrok je med pogovorom vzgojiteljici povedal, da je bil enkrat pri Ivani in da je skozi okno 

pogledal in zagledal maškare. Vzgojiteljica ni točno vedela, kaj je ţelel s tem povedati, zato je 

njegove besede uporabila tako, da je bistvo njegove zgodbe povezala z njihovo zgodbo. Tako 

kot se je on prestrašil maškare, se je pikapolonica bala ţabe (replike št. 80–82). Otrokove 

pravilne odgovore je potrdila tako, da je ponovila njihove odgovore (replike št. 7, 11, 15, 17, 

19, 21, 24, 26, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 78, 84, 86, 

90, 94, 96, 98, 100, 102, 105, 107, 112, 114, 116 in 119). Na koncu pogovora je povzela nauk 

zgodbe v treh povedih in tako se je pogovor končal (replika št. 119).  

 

Otrokom je potrdila pravilen odgovor tako, da je začela svojo poved z besedami »ja« (replike 

št. 11, 19, 21, 28, 30, 64, 94 in 105), »ane« (replike št. 7, 42, 46, 48, 80, 82, 86, 90 in 110) in 

»bravo« (replika št. 90). Nepravilnih odgovorov otrok nisem zasledila. 

 

Vzgojiteljica je spraševala otroke po dogodkih v pravljici: »Kje je sedela, ko je risala?, A je 

kobilica stala pri miru, ko jo je risala?« (replike št. 15, 17, 22, 24, 30, 32, 34, 38, 48, 52, 54, 

56, 58, 60, 62, 66, 68, 76, 82, 84, 90, 96, 100, 102, 112, 114 in 116), 6 vprašanj je zastavila 

tudi o tem, kako so se pravljične osebe počutile v določenem primeru: »A je bla ţalostna?«, 

»A se je kej bala čmrlja?« (replike št. 40, 42, 44, 64, 74, 94), kar 12 vprašanj pa se je nanašalo 
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na to, katere osebe/ţivali nastopajo v zgodbi: »Kdo jo je prebudil? Kdo so tole?« (replike št. 

1, 3, 5, 7, 13, 28, 36, 46, 70, 86, 105, 107 in 110).  

Vzgojiteljica je otrokom zastavljala vprašanja niţjega nivoja (replike št. 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 

22, 24, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 80, 82, 84, 86, 90, 

92, 94, 96, 100, 102, 107, 110, 112, 114, 116 in 120).  

 

ZELO LAČNA GOSENICA 

Vzgojiteljica je preverila razumevanje zgodbe tako, da je otrokom najprej povedala kratek 

začetek zgodbe. Izrekla je 37 vprašanj, od tega je bilo 12 povedi, ki so jih morali dokončati 

otroci. V dveh primerih je tudi otrokom dvakrat zastavila isto vprašanje (repliki št. 7 in 14), 

ker ji prvič niso takoj odgovorili. Na eno vprašanje je odgovorila kar sama (replika št. 48). 

Otrokom je nazorno prikazala, koliko pomeni »dva tedna« (repliki št. 73). Konec zgodbe je 

povezala še s pesmico, ki so se je morali spomniti otroci sami. Nato so jo tudi zapeli.  

Otrokov pravilni odgovor je potrdila tudi z besedo »ja« (replike št. 5, 20, 36, 46 in 60) in 

»ane« (replika št. 58) in  nadaljevala poved. Vse otroke je tudi pohvalila pri štetju hrane, ki jo 

je pojedla gosenica (replika št. 56). Otroke je očitno izbira zgodbe zelo pritegnila, saj so vsi 

sodelovali, sploh pri štetju hrane (replike št. 2, 19, 25, 27, 29, 31, 35, 39, 41, 47, 53, 55 in 65). 

Če so se zmotili, so skupaj šteli še enkrat (replike št. 13–40, 55 in 65).  Opazila sem, da so jim 

bile všeč ilustracije in zanimiva sestava knjige (drugačni listi, preluknjani, nekateri majhni).  

Če so otroci povedali napačen odgovor, jih je samo popravila (replike št. 24, 28, 44 in 66). 

Njihovo pozornost si je pridobila tudi s poudarjenim izgovorom določene besede in tako, da 

jim je pokazala določeno ilustracijo v slikanici ter jih povprašala, kaj je to (replike št. 18, 30, 

36, 40, 42, 46, 50, 52, 54, 62 in 64). En deček se je tako vţivel v štetje, da je na koncu ţe prav 

kričal, da bi ga vzgojiteljica slišala. Slišala ga je, vendar ga je morala tudi opozoriti, ker je bil 

preglasen (replika št. 67). 

Vzgojiteljica je otroke spraševala po dogodkih, ki so se odvijali v pravljici: »In kaj je našla 

najprej?« (replike št. 1, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54, 60, 
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62, 64 in 71), po osebah, ki so nastopale v pravljici: »Ja, iz jajčka na listu prilezel kdo?« 

(replike št. 5, 73 in 75) in po počutju pravljičnih oseb: »Kakšna pa je bila tale gosenica?« 

(replike št. 9, 26, 28, 34, 42 in 67). 

V pogovoru je uporabila vprašanja niţjega nivoja (replike št. 5, 7, 9, 12, 14, 18, 22, 26, 34, 

38, 40, 42, 44, 50, 54, 56, 60, 62, 64, 67, 69, 73, 75 in 77). 

ZELO OSAMLJENA KRESNIČKA 

Vzgojiteljica je preverila razumevanje tako, da so skupaj ob slikanici obnovili zgodbo. 

Vzgojiteljica je izrekla skupaj 37 vprašanj. Od tega je 11 povedi, ki jih vzgojiteljica 

namenoma ni dokončala, da so jih morali otroci dopolniti z besedo ali besedno zvezo.  

Otrokom je vzgojiteljica potrdila pravilni odgovor, tako, da ga je ponovila (replike št. 3, 6, 10, 

12, 14, 19, 34, 40, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 74, 97, 104 in 116). Če ji niso odgovorili na 

vprašanje, je odgovorila kar sama (replike št. 10, 14, 40, 56, 74, 85, 100, 102 in 114). Če so 

otroci podali napačen odgovor, jih je vzgojiteljica opozorila in povedala pravilnega (replike 

št. 105–106; 109–111). Večkrat je v pogovoru uporabila besedi »ane« (replike št. 10, 17, 27, 

40, 64, 74 in 85) in »ja« (replike št. 25, 40, 52, 62, 68, 81, 108 in 120).  S tem je otrokom 

potrdila, da so pravilno odgovorili, oz. je pridobila njihovo pozornost.  

Vzgojiteljica je otroke največ spraševala po dogodkih, ki so se odvijali v pravljici: »Kako pa 

je iskala svoje kresničke?« (replike št. 8, 10, 12, 17, 19, 21, 32, 36, 38, 40,42, 46, 48, 50, 56, 

58, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 100, 102, 121 in 124), štirikrat je spraševala o osebah, ki so 

nastopale v pravljici, npr. »In koga je iskala?« (replike št. (6, 92, 112 in 116), in enkrat po 

počutju pravljičnih oseb: »A je bila zaradi tega vesela?« (replika št. 3).  

Vzgojiteljica je otrokom zastavljala vprašanja niţjega nivoja (repike št. 1, 3, 6, 8, 10, 12, 17, 

32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 58, 60, 70, 72, 90, 92, 112, 116 in 120).  
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MUHA MALKA 

Vzgojiteljica je preverila razumevanje zgodbe s postavljanjem vprašanj; izrekla jih je 60. 

Zraven sem štela tudi tiste povedi, ki jih ni dokončala, ampak so jih otroci. V pogovoru se ji 

je zgodilo, da je vprašala otroke več vprašanj naenkrat (replike št. 15, 20, 23, 52 in 95). Otroci 

so odgovorili samo na zadnje vprašanje. Kar v šestih primerih je dvakrat ponovila svoje 

vprašanje (replike št. 11, 15, 46, 52, 76 in 78). Ugotovila sem, da je vzgojiteljica najprej 

otroke nekaj vprašala, nato pa kar sama odgovorila na vprašanje (replike št. 5, 13, 52, 66, 78, 

82, 84, 93, 97 in 99).  

Za potrditev pravilnega odgovora je uporabila besedi »ja« (replike št. 7, 15, 27, 43, 46, 57, 74, 

76, 93, 101 in 108) in »ane« (replike št. 3, 46, 74, 82, 84 in 89). Nepravilnih odgovorov nisem 

zasledila.  

V pogovoru je vzgojiteljica spraševala po dogodkih, ki so se odvijali v pravljici: »Kaj 

naredijo kuţki?«, »A je Malka kdaj pomivala po tleh?« (replike št. 1, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 

25, 27, 29, 31, 35, 37, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 64, 66, 70, 76, 78, 79, 82, 84, 87, 91, 95, 97, 

99 in 103), v dveh vprašanjih jo je zanimalo počutje oseb, ki so nastopale v zgodbi (replike št. 

13 in 43), petkrat pa je zastavila vprašanje o osebah: »A so muhe?«, »Kdo je tole?« (replike 

št. 5, 9, 11, 85 in 89).  

Zastavljala jim je vprašanja niţjega nivoja (replike št. 1, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 

25, 27, 29, 31, 35, 37, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 64, 66, 70, 72, 76, 78, 79, 82, 84, 85, 87, 

89, 91, 95, 97, 99 in 103), uporabila pa je tudi vprašanja višjega nivoja, npr. »Ja, po 

smetnjakih. Kaj pa damo mi v smetnjake?« (replike št. 1, 27, 35, 37, 89 in 103). 

Povzetek: 

Opazila sem, da je vzgojiteljica vodila pogovor skoraj pri vseh pravljicah enako. Otrokom je 

zastavljala poleg vprašanj tudi nedokončane povedi, te pa so morali otroci dopolniti; večkrat 

jim je zastavila isto vprašanje (pri Zelo osamljeni kresnički tega ni bilo); uporabila je več 

vprašanj naenkrat, le pri Zelo lačni gosenici in Zelo osamljeni kresnički ne, tudi sama je 

odgovarjala na vprašanja pri vseh pravljicah in pa na različne načine potrdila pravilnost 
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odgovora (največkrat je pohvalila otroke, potrdila njihov odgovor tako, da ga je ponovila, 

uporabila besede »ja«, »tako«, »bravo«) oz. nasprotno izrazila nepravilnost (ali ga je 

popravila sama ali pa je počakala, da je odgovoril drug otrok). Pri pravljicah Pika 

Pikapolonica in Muha Malka nisem zasledila nepravilnih odgovorov.  

V anketi je vzgojiteljica zapisala, da z vprašanji preveri razumevanje celotne pravljice, vendar 

nevpadalno, da imajo otroci ohranjeno svoje mnenje. Ker nima tipičnega začetka pogovora, ni 

napisala, kako po navadi začne pogovor. Pri preverjanju razumevanja ni najbolj natančna, 

ravno zato, da imajo otroci ohranjeno svoje mnenje. Razumevanje bistva oz. »nauka« 

pravljice preveri samo včasih, če se vsebina nanaša na kasnejše povezave. Pravi še, da 

najpogosteje sprašuje otroke v smislu miselnega izziva (sploh starejše skupine). 

Vzgojiteljica je preverila razumevanje celotne pravljice, vendar pa jim je vseeno pustila 

svobodno ohraniti svoje mnenje. Opazila sem, da je vseeno ţelela natančne odgovore oziroma 

je spraševala tako, da so zgodbo obnovili zelo natančno (v anketi je zapisala drugače). Izbrala 

je pravljice, ki so imele ţivljenjski nauk, in je ţe sproti preverila razumevanje nauka zgodbe.  

Vzgojiteljica je pri vseh pogovorih po pravljici otrokom zastavljala vprašanja niţjega nivoja, 

nekaj pa je bilo tudi vprašanj višjega nivoja v pravljici Muha Malka.  

Starost otrok: 5–6 let 

LEPA IZABELA: 

Vzgojiteljica je preverila razumevanje vsebine tako, da so skupaj obnovili zgodbo po 

posameznih straneh od začetka do konca. Nekateri otroci so zgodbo dobro razumeli, to so 

pokazali tudi s primeri iz vsakdanjega ţivljenja (replike št. 47, 70, 71, 72, 73 in 74) in pa tako, 

da so trinajstkrat prehiteli njeno vprašanje s svojim odgovorom (replike št. 16, 22, 24, 26, 36, 

53, 55, 56, 57, 59, 61, 69 in 71).  

Vzgojiteljica je izrekla 25 vprašanj, od tega je 12 takih poved, ki jih namenoma ni dokončala, 

da so jih otroci z besedo ali besedno zvezo. V pogovoru je izrekla v dveh primerih več 

različnih vprašanj naenkrat (replike št. 11 in 62). Pravilnost otrokovih odgovorov je potrdila 
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tako, da je ponovila njihov odgovor (replike št. 4, 6, 8, 13, 15, 17, 19, 29, 31, 35, 37, 48, 52, 

54, 58, 60 in 62). Za potrditev pravilnega odgovora je uporabila tudi besede »ja« (replike št. 

11, 27, 39, 52, 54, 58, 62, 64, 68 in 70) in »ane« (replike št. 21, 41, 43, 60, 66, 68, 70 in 74). 

V dveh primerih je sama odgovorila na vprašanje (repliki št. 23 in 41). Vzgojiteljica je dva 

otroka pohvalila tako, da ju je poimensko izpostavila pred skupino. V prvem primeru je otrok 

odgovoril na tak način, da se je videlo, da je pravljico zelo dobro poslušal in razumel (replika 

št. 17). Otrok je uporabil besedno zvezo iz knjige. V drugem primeru pa ga je pohvalila zato, 

ker je povedal pravilni odgovor na zastavljeno vprašanje (replika št. 35). Pred njim je 

odgovoril drug otrok, vendar z napačnim odgovorom. Le-tega je preslišala in dala besedo 

otroku, ki je nato povedal pravilnega. 

Vzgojiteljica je otrokom zastavljala vprašanja niţjega nivoja (replike št. 4, 11, 21, 27, 29, 31, 

35, 41, 43, 50, 62, 66 in 70), ko pa je v pogovoru opozorila deklico, pa je uporabila vprašanje 

višjega nivoja, npr. »Katjuša, kaj pa ti delaš s knjigo?« (replika št. 58). 

 

MAVRIČNA RIBICA ZGLADI PREPIR 

Vzgojiteljica je preverila razumevanje vsebine prebrane pravljice s pomočjo zastavljenih 

vprašanj. Otrokom je zastavljala več različnih vprašanj naenkrat: »Katera riba je mislila 

najbolj grdo o kitu?«, »Katera je začela tale prepir?« (replike št. 23, 37, 43, 53, 68 in 97). V 

enem primeru je otrokom zastavila isto vprašanje (replika št. 76), na eno vprašanje pa je 

odgovorila kar sama (replika št. 68). Otrokom je potrdila pravilen odgovor z besedama »ja« 

(replike št. 6, 18, 12, 16, 23, 28, 53, 57, 70, 72, 80, 82, 84 in 97) in »ane« (replika št. 43, 45, 

47, 55, 62 in 64). Otrokove odgovore je še dodatno pohvalila z besedama »tako« (replike št. 

47, 88, 103, 105, 110 in 114) in »bravo« (repliki št. 101 in 112). Velikokrat je potrdila 

pravilen odgovor s ponovitvijo otrokovega odgovora (replika št. 6, 8, 19, 21, 47, 49, 51, 55, 

57, 59, 64, 70, 78, 82, 86, 90, 97, 99 in 112). Če otroci niso vedeli njenega odgovora, jim je 

pomagala tako, da je povedala prve štiri glasove besede, če pa še vedno ni dobila odgovora, 

ga je povedala kar sama (repliki št. 25, 26). Če so otroci povedali napačen odgovor, jih je na 

to opozorila in skušala napeljati k pravilnemu z dodatnim vprašanjem (replike št. 30, 32, 35 in 
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37). Ko je pogovor nanesel na pomen besede jata, je en otrok uporabil to besedo v napačnem 

kontekstu (mislil je na čredo krav, vendar te besede ni uporabil) (repliki št. 66, 67). Eden od 

otrok je kmalu na začetku ţe povedal zaključek zgodbe. Vzgojiteljica je samo potrdila 

njegove besede in nadaljevala pogovor (repliki št. 22 in 23). 

Vzgojiteljica je otroke spraševala večinoma po dogodkih iz pravljice: »Kakšen koţuh?«, »Se 

je z njimi kaj druţila?« Otroci so veliko stvari povedali, ne da bi jim zastavljala vprašanja, oz. 

so morali poved samo dokončati. Tako je pogovor potekal zelo povezano.  

V pogovoru je otrokom zastavljala vprašanja niţjega nivoja (replike št. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 

23, 26, 30, 32, 35, 37, 39, 43, 53, 55, 57, 68, 74, 76, 80, 84, 88, 90, 92, 95, 97 in 99), eno 

vprašanje (replika št. 59) pa je zastavila višjega nivoja, npr. »Na sredo jate. A vi veste, kaj je 

jata rib?«). 

Povzetek: 

Pogovor je potekal zelo tekoče. Vzgojiteljica je uporabila manj vprašanj, večkrat je poved 

samo začela pa so jo morali dokončati otroci. Pojavilo se je nekaj vprašanj, ki so se ponavljala 

oz. je zastavljala različna vprašanja naenkrat, vendar zelo malo. Vidi se, da so otroci starejši 

in tudi pogovor poteka nekoliko drugače, otroci so bolj govorno aktivni.  

V anketnem vprašalniku je vzgojiteljica  zapisala, da nima tipičnega začetka pogovora in da 

preveri celotno zgodbo. Glede na starost otrok preveri bolj natančno razumevanje otrok v 

starejših skupinah, hkrati pa preveri še zbranost pri poslušanju. 

Včasih preveri tudi razumevanje bistva, saj se otroci z razumevanjem pravljice laţje naučijo 

oz. uzavestijo določena pravila, navodila. 

Ob spremljanju pogovora sem opazila, da je vzgojiteljica preverila obe celotni zgodbi, vendar 

na zelo enostaven način. Glede na to, da je zapisala v anketi, da v starejših skupinah preveri 

vsebino natančneje, sem pričakovala več zapletenih vprašanj, več iznajdljivosti pri iskanju 

odgovora in več vključevanja otrokovih mnenj o ravnanju oseb v pravljici. 
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V obeh pogovorih je postavljala vprašanja niţjega nivoja, v pravljici Mavrična ribica pa tudi 

eno vprašanje višjega nivoja.  

4.3 KAKŠEN JE JEZIK VZGOJITELJICE V POGOVORU? 

Starost otrok: 2–3 leta 

PIKA PIKAPOLONICA 

Jezik vzgojiteljice v pogovoru je bil po večini knjiţni pogovorni, npr. »Narisat, narisat je 

hotela kobilico, ane? …« (replika št. 11). Večkrat je uporabila tudi pogovorne izraze, pri 

katerih je v besedah izpustila določen glas, npr.: »vm«, »zdj«, »bla«, »nardila« (replike št. 1, 

3, 11, 15, 21, 35, 49, 61, 64, 67, 84, 86, 96 in 120). Menim, da uporaba pogovornih izrazov ni 

ustrezna. Vzgojiteljica bi morala uporabljati zborni jezik, ker se ga otroci na ta način učijo in 

naučijo uporabljati. Ta ugotovitev velja za vse podobne primere v nadaljevanju.  Samo 

dvakrat je uporabila mašilo »a« (repliki št. 17 in 57).   

RDEČA KAPICA 

Jezik vzgojiteljice je bil po večini knjiţni pogovorni, npr. »Od Eve. Eva je prnesla knjigo. 

Kako je blu pa naslov? A kdo ve?« (replika št. 3). Večkrat je uporabila tudi pogovorne izraze, 

pri katerih je v besedah izpustila določen glas, npr.  »nardit«, »tm«, »skor« (replike št. 3, 25, 

27, 33, 41, 43, 51, 53, 55 in 64). V dveh replikah je zamenjala pravilni vrstni red povedi oz. 

vprašanja, npr. »Kaj se pa je zgodilo?« (repliki št. 48 in 67). Vzgojiteljica v pogovoru ni 

uporabila mašil. 

ZELO LAČNA GOSENICA 

Jezik vzgojiteljice je bil po večini knjiţni pogovorni, npr. »Skozi list, ja. In a jo je potem še 

bolel trebušček?« V repliki št. 1 je vzgojiteljica otrokom zastavila vprašanje, v katerem je 

uporabila pogovorne izraze, npr. »Zdj boste pa vi men povedal pravljico, a prov?«, v repliki 

št. 3 pa je še enkrat ponovila poved, tokrat (bolj) jezikovno pravilno: »Vi boste meni zdej 

pravljico povedali, ane?«. V preostalih izrečenih vprašanjih in nedokončanih povedih, pa je 
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uporabljala knjiţni zborni jezik (npr. replika št. 14: »Lačna, pa kakšna je še bila?«). Uporabe 

mašil nisem zasledila. 

Vzgojiteljica je v anketi zapisala, da se včasih potrudi, da uporablja knjiţni zborni jezik, pa 

tudi, da večinoma uporablja pogovorni jezik. Zaveda se, da bi morala knjiţni jezik v takih 

situacijah vedno uporabljati. Vzgojiteljica se je v pogovoru trudila uporabljati knjiţni zborni 

jezik, čeprav je še vedno prevladoval knjiţni pogovorni jezik.   

Starost otrok: 3–4 leta 

KAKO JE NASTALA MAVRICA? 

Jezik vzgojiteljice je bil po večini knjiţni pogovorni, npr. »Postelji. A je biu zdej oblaček 

Zmajček še vesel?« (replika št. 37). Večkrat je uporabila tudi pogovorne izraze, pri katerih je 

v besedah izpustila določen glas, npr.: »tkrt«, »nabrat«, »kr«, »it« (replike št. 9, 19, 21, 23, 

27, 31, 35, 39, 41, 45, 72 in 76).  Zasledila sem uporabo mašila »a« (replika št. 90).  

PIKA PIKAPOLONICA 

Jezik vzgojiteljice je bil po večini knjiţni pogovorni, npr. »Tok je bla ţalostna. A je bla 

ţalostna?« (replika št. 44). V pogovoru je pogosto uporabljala pogovorne izraze, npr.: »tok«, 

»tolk«, »tm« (replike št. 44, 46, 48, 66, 68, 70, 82, 84, 86, 112 in 119).  Uporabe mašil v 

pogovoru nisem zasledila.  

ZELO LAČNA GOSENICA 

Jezik vzgojiteljice je bil po večini knjiţni pogovorni, npr. »Jagode, dejmo jih preštet« (replika 

št. 30). Zasledila sem pogosto uporabo pogovornih izrazov, npr.: »zdej«, »tale«, »dejmo« 

(replike št. 1, 7, 30, 40, 42, 56, 58, 69, 73, 75 in 77). Mašilo »am« je uporabila samo enkrat 

(replika št. 75). 
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ZELO OSAMLJENA KRESNIČKA 

Jezik vzgojiteljice je bil po večini knjiţni pogovorni, npr. »A je ţe bla? A si vidu njene 

učke?« (replika št. 92). V pogovoru je uporabila tudi pogovorne izraze, npr.: »tm«, »tmle« 

(replike št. 1, 14, 16, 23, 30, 50, 85, 87, 88, 92, 112 in 120). Uporabe mašil nisem zasledila. 

MUHA MALKA 

Jezik vzgojiteljice je bil po večini knjiţni pogovorni, npr. »Ja, loh jih daš v koš. Ampak, a je 

bla muha zaradi tega ţalostna, ker je smrdela?« (replika št. 43). Zasledila sem pogosto 

uporabo pogovornih izrazov, npr.: »bejš«, »tejle«, »jst« (replike št. 1, 5, 9, 11, 13, 15, 33, 35, 

39, 41, 46, 53, 57, 60,62 ,66, 70, 79, 101, 107 in 108).  

Vzgojiteljica je v anketni zapisala, da posveča pozornost knjiţenemu jeziku, v katerem vodi 

pogovor, zato da otroci ostanejo v konkretni vsebini in bogatijo besedni zaklad. Knjiţni jezik 

uporablja včasih, ker pri tem vidi veliko priloţnosti, ki so prav za knjiţni jezik primerne, 

potrebne, sicer pa ohranja tudi svoje narečje.  

V pogovorih sem zasledila kar nekaj pomanjševalnic, vendar so uporabljene tudi v knjigi, zato 

je njihova uporaba smiselna.  

Starost otrok: 5–6 let 

LEPA IZABELA 

Jezik vzgojiteljice je bil po večini knjiţni pogovorni, npr. »Tok je rekla, da je njena koţa tok 

lepa, da je ne more pogrešiti niti …« (replika št. 2). Uporabljala je pogovorne izraze, kot so: 

»mal«, »tok«, »sm« … (replike št. 2, 6, 11, 23, 35, 46, 60, 70, 72 in 74). Uporabila je tudi 

mašilo »a« (replike št. 35, 46, 50, 60, 68, 74).  

MAVRIČNA RIBICA ZGLADI PREPIR 

Jezik vzgojiteljice je bil po večini knjiţni pogovorni, npr. »Res grdo gledal. A je mel morski 

kit res kkšne slabe namene?« (replika št. 30). Uporabljala je  pogovorne izraze, kot so: npr. 
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»tale«, »hotu«, »ble« (replike št. 8, 14, 19, 23, 30, 35, 43, 45, 47, 49, 51, 59, 64, 68, 72, 80, 99 

in 100). V eni repliki je uporabila mašilo »a« (replika št. 62).  

Vzgojiteljica je v anketi zapisala, da posveča pozornost jeziku in da uporablja knjiţni jezik. 

Uporablja pa ga za to, da ga otroci slišijo. Poskušala je čim bolj uporabljati knjiţni jezik. 

Vzgojiteljica je sicer doma iz kraja, v katerem imajo zelo poudarjeno svoje narečje, vendar pa 

ga pri pogovoru ni uporabila. Govorila je večinoma knjiţno pogovorno.  

Povzetek 

Vzgojiteljice so v vseh pogovorih ob knjiţnem zbornem jeziku večinoma uporabljale knjiţni 

pogovorni jezik. 

4.4 KATERE RAZLIKE SE POJAVLJAJO MED POGOVORI 

VZGOJITELJICE IN OTROK O PREBRANI PRAVLJICI GLEDE NA 

STAROST OTROK? 

Pri opazovanju pogovorov in iz analize posnetkov sem ugotovila, da so otroci v starostni 

skupini 2–3 leta sedeli v polkrogu na stolih, vzgojiteljica pa na stolu pred njimi, otroci v 

starostni skupini 3–4 let v dveh vrstah, vzgojiteljica na sredini pred njimi na stolu, v 

najstarejši skupini (5–6 let) pa so sedeli v krogu na stolih skupaj z vzgojiteljico.  

Pogovor je v vseh skupinah potekal ob prebrani knjigi, tj. ob ilustracijah.  

V skupini otrok, starih 2–3 leta, je vzgojiteljica glede na ostali dve vzgojiteljici oz. skupini 

izrekla največ replik; to je glede na starost pričakovano. 

Glede na izrečena vprašanja pa najbolj, vendar ne veliko, izstopata vzgojiteljica otrok srednje 

starostne skupine (3–4 leta), ki je otrokom zastavila več vprašanj, in vzgojiteljica otrok 

najstarejše starostne skupine (5–6 let), ki je poved večkrat začela, otroci pa so jo morali 

dopolniti z besedo ali besedno zvezo. Iz tega lahko sklepamo, da vzgojiteljice pri mlajših 
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otrocih večkrat uporabljajo popolna vprašanja, v starejših skupinah pa vodijo pogovor tako, 

da ne dokončajo svoje povedi. 

S starostjo otrok je povezan tudi način razvijanja pogovora. V najstarejši skupini je 

vzgojiteljica otrokom razloţila pomen besed, ki jih niso razumeli in otroci so sami od sebe 

vključili primere iz vsakdanjega ţivljenja v pogovor. Tudi v skupini otrok, starih 3–4 leta, 

sem zasledila primere iz vsakdanjega ţivljenja, vendar so bili tej otroci med starejšimi v 

skupini, medtem ko v najmlajši skupini tega ni bilo opaziti. 

Če otroci niso sodelovali, so jih vzgojiteljice ali pustile pri miru ali pa opozorile. V skupini 

otrok 3–4 je morala posredovati tudi pomočnica vzgojiteljice, ker so bili otroci zelo moteči 

med seboj in preglasni. To sicer ne vpliva na starost otrok, ampak na ţivahnost skupine in 

morda na (ne)pravilno motiviranost otrok za poslušanje, čeprav menim, da je vzgojiteljica 

naredila dovolj, da jih je motivirala, le nekateri je (po navadi isti otroci)  niso bili pripravljeni 

poslušati. Izstopala je vzgojiteljica najstarejše starostne skupine, ki je otroke, če niso 

sodelovali opozorila, nato pa jim je zastavila vprašanje. 

V anketnem vprašalniku sem opazila, da je vzgojiteljica otrok najmlajše skupine zapisala, da 

vodi pogovor pri mlajših otrocih drugače kot pri starejših. Pri mlajših je pogovor običajno 

poimenovanje predmetov v slikanici, glede na starost se stopnjuje zahtevnost pogovora in 

pripovedovanje v daljših povedih. Tako vrsto zahtevnosti pogovora je uporabila tudi glede na 

svojo starost otrok.  

Vzgojiteljica otrok, starih 3–4 leta je v anketnem vprašalniku zapisala, da ne vodi pogovora 

pri mlajših otrocih nič drugače kot pri starejših. 

Vzgojiteljica otrok najstarejše skupine (5–6 let) je zapisala, da vodi pogovore z mlajšimi 

otroki drugače kot s starejšimi. Pri mlajših so vprašanja krajša in enostavnejša, tako da otrok 

lahko odgovori le z eno besedo ali dvema. V njenem primeru bi morala zahtevnost pogovora 

nekoliko zvišati, ker se pogovor po pravljici in to, kar je zapisala v anketi, ne ujemata 

povsem.  
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4.5 KATERIH ZNAČILNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI SVOJIH 

POGOVOROV Z OTROKI O PREBRANI PRAVLJICI SE ZAVEDAJO 

VZGOJITELJICE? 

Starost otrok: 2–3 leta 

Vzgojiteljici se pogosto zgodi, da nekateri otroci ne sodelujejo v pogovoru. Povabi jih v 

knjiţni kotiček, v katerem se v manjši skupini odvija pogovor. To, da ne sodelujejo vsi, sem 

opazila tudi pri opazovanih pogovorih. Pri vseh pogovorih so načeloma sodelovali isti otroci, 

prav tako pa so vedno isti tudi motili pogovor in bili preglasni. Vzgojiteljica jih ni povabila v 

knjiţni kotiček, v katerem bi se odvijal pogovor, kot je to zapisala v anketi. 

Otroke vedno opozarja in jim dopoveduje, da se je potrebno med seboj poslušati in ne vpadati 

v besedo drugim. Vsi imajo vedno moţnost besede. To je ves čas ponavljala, vendar je otroci 

pri nekaterih pravljicah še vedno niso upoštevali. 

Glede na cilj, ki si ga zastavi, je odvisno, ali bo preverjala razumevanje celotne pravljice, ali 

bo preverjala natančno ali ne najbolj, ali bo preverila tudi bistvo oz. nauk pravljice. V vseh 3 

pogovorih, ki jih je vodila, je preverila natančno razumevanje celotne pravljice, torej je bil to 

očitno njen cilj in se je tega zavedala tudi sicer. 

Zaveda se pomembnosti uporabe knjiţnega jezika in izogibanja pomanjševalnic. 

V anketi je zapisala, da pozna strokovno literaturo, ki govori o tem, kako naj se vzgojiteljica 

pogovarja z otroki po pravljici. V vrtcu so potekala izobraţevanja s področja jezika, ki so 

zajemala način pripovedovanja pravljic in pogovor po pravljici. Prav tako je potekalo 

izobraţevanje v okviru projekta Palček Bralček.  

Starost otrok: 3–4 leta 

Vzgojiteljica je v anketi zapisala, da se zaveda, da mora otroku, ki ne sodeluje, omogočiti 

drugo delo in se potem skuša pogovoriti z njim individualno. Če otroka še vedno ne pritegne, 

ga pusti. Vpadanje v besedo skuša vedno ustaviti in prekiniti.  
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Pri opazovanju sem ugotovila, da tudi če je napisala, da mora otrokom omogočiti drugo delo, 

tega ni storila. Otroke je večkrat samo opozorila na poslušanje in sodelovanje. Če so ji vpadali 

v besedo, jih je ustavila in prekinila in nato nadaljevala s pogovorom.  

Zaveda se tudi, da morajo imeti otroci pri poslušanju pravljic ustvarjeno svoje mnenje o 

zgodbi, zato razumevanje preverja nevpadalno in tudi ne najbolj natančno. Če se vsebina 

nanaša na kasnejše povezave, preveri tudi »nauk« zgodbe. Pri analizi pogovorov sem opazila, 

da je bila pri preverjanju razumevanja besedila kar natančna, to pa ne sovpada z zapisanim v 

anketi, in tudi vedno je preverila »nauk« zgodbe oz. so ga oblikovali skupaj z otroki. Še 

vseeno pa je otrokom pustila dovolj »prostora«, da so si lahko ustvarili svoje mnenje. 

V uporabi knjiţnega jezika vidi veliko priloţnosti, ki so za knjiţni jezik primerne in potrebne, 

sicer pa je mnenja, da je potrebno ohranjati tudi svoje narečje. 

V anketnem vprašalniku je vzgojiteljica navedla dve strokovni deli, ki govorita o tem, kako 

naj se vzgojiteljica pogovarja z otroki po prebrani pravljici. To sta Pogovor po branju v vrtcu 

(Urška Stritar) in Branje za znanje, branje za zabavo. 

Starost otrok 5–6 let 

Vzgojiteljica se zaveda, da v pogovoru ne sodelujejo vedno vsi otroci, da je včasih potrebna 

tudi dodatna spodbuda z vprašanji, da je otroke potrebno tudi opozoriti, če so nemirni, da 

moraš biti iznajdljiv in postavljati otrokom različna vprašanja, če ne dobiš odgovora ali je ta 

nesmiseln.  

Pomembno se ji zdi preverjanje celotne pravljice, pri starejših natančneje, da preveri še 

zbranost pri poslušanju. Pravljica ji je tudi dobro izhodišče za ozaveščanje pravil in navodil. 

Pomembno ji je, da otroci slišijo knjiţni jezik in ga tudi uporabljajo. Pomanjševalnic pa se 

skuša izogibati. 

Vse, kar je vzgojiteljica zapisala v anketi, je tudi uporabljala v pogovorih oz. se je zapisanih 

značilnosti drţala. V anketnem vprašalniku ni navedla strokovne literature o pogovoru po 

prebrani pravljici. 
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Povzetek: 

Da je sodelovanje otrok v skupini povezano s starostjo otrok, sta zapisali vzgojiteljici v 

mlajših dveh skupinah, in sicer, da moramo tiste otroke, ki ne sodelujejo, povabiti v knjiţni 

kotiček, v katerem se v  manjši skupini vodimo pogovor. Vzgojiteljica v najstarejši skupini pa 

se zaveda, da ne sodelujejo vsi otroci in da jih moramo včasih tudi spodbuditi z različnimi 

vprašanji in biti iznajdljivi. 

V najmlajši skupini (2–3 leta) vzgojiteljica preveri zgodbo nenatančno, tako da si lahko otroci 

ustvarijo svoje mnenje, sporočilo zgodbe pa preveri samo, če si je zastavila tak cilj. Pri 

otrocih, starih 3–4 leta, vzgojiteljica glede na to, če si zastavi tak cilj, preveri razumevanje 

celotne zgodbe, ali bo preverjala natančno ali ne, medtem ko je v najstarejši skupini 

vzgojiteljici pomembno, da pri starejših otrocih preveri razumevanje celotne zgodbe, ker s 

tem preveri še zbranost pri poslušanju, in če si zastavi še tak cilj, lahko ozavešča še pravila in 

navodila.  

Večinoma so vse vzgojiteljice uporabljale vprašanja niţjega nivoja, vzgojiteljici otrok, starih 

3–4 leta in 5–6 let, pa sta zastavili tudi nekaj vprašanj višjega nivoja. Le-teh sem pričakovala 

v starejših skupinah več. 
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SKLEP 

V diplomskem delu sem ugotavljala razlike med pogovori med vzgojiteljico in otroki 

različnih starostnih skupin po prebrani pravljici. S pomočjo opazovanja in snemanja 10 

pogovorov ter nato z njihovo analizo sem ugotavljala, kako poskrbijo, da v pogovorih 

sodelujejo vsi otroci, kaj storijo, če otroci ne sodelujejo, kako vzgojiteljice preverjajo 

razumevanje vsebine pravljice in kakšen jezik uporabljajo pri tem. To sem nato primerjala z 

odgovori 3 vzgojiteljic v anketi.  

Največje razlike, ki so se pojavile med pogovori vzgojiteljice in otrok o prebrani pravljici 

glede na starost, so, da so otroci sedeli v vsaki starostni skupini drugače (najmlajši v 

polkrogu, srednja skupina v dveh vrstah, najstarejši pa v krogu). V najstarejši skupini je 

vzgojiteljica izrekla več nedokončanih povedi v vlogi vprašanja – te so morali otroci nato 

dopolniti z manjkajočim podatkom, medtem ko sta vzgojiteljici v mlajših dveh skupinah 

zastavljali več vprašanj. Pri nesodelovanju oz. motenju pogovora je vzgojiteljica starejše 

otroke opozorila in jim nato zastavila vprašanje, medtem ko so bili otroci v mlajših dveh 

skupinah samo opozorjeni. 

Razumevanje vsebine pravljice so vzgojiteljice vedno  preverjale takoj po prebrani pravljici. 

Vse so vzele v roke knjige in otroci so obnavljali zgodbo ob ilustracijah. Zasledila sem, da so 

otrokom zastavile več vprašanj naenkrat, otroci pa so vedno odgovorili samo na zadnje 

vprašanje. Če otroci niso odgovorili na vprašanje, je vzgojiteljica odgovorila sama ali pa je 

zastavila še enkrat, lahko tudi na drugačen način. Vse vzgojiteljice so uporabljale besede »ja«, 

»ane«, »tako«, »bravo« za potrditev pravilnega odgovora otrok. Večkrat so otroke tudi 

pohvalile. V pogovorih niso otrokom zastavljale veliko vprašanj višjega nivoja, največ so 

otrokom izrekale vprašanja niţjega nivoja.   

Vzgojiteljice so v pogovorih uporabljale knjiţni pogovorni jezik. Otroke, ki niso sodelovali, 

so opozarjale na bonton poslušanja in sodelovanja.  

Dobro bi bilo, če bi se vzgojiteljice na pogovor o prebrani pravljici vnaprej pripravile 

vprašanja za otroke, in sicer v skladu s ciljem pogovora. V starejših skupinah bi lahko 
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zastavile več vprašanj višjega nivoja, da bi bilo vključeno otrokovo razmišljanje in 

povezovanje pojmov. Če bi opazile, da je skupina ţivahna in zahtevna, bi otroke še dodatno 

motivirala za pogovor, morda z dodatnim prinesenim gradivom, s pomočjo lutke, morda s 

pogovorom sede na tleh, v naravi, lahko pa bi si skupaj z otroki naredili pravljični kotiček, v 

katerem bi pravljice zaţivele. 
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PRILOGE 

PRILOGA 1: Anketni vprašalnik za vzgojiteljice 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Nina Filipan in pišem diplomsko nalogo z naslovom »Pogovor o prebrani pravljici med 

vzgojiteljico in otroki. » Namen raziskave je ugotoviti značilnosti pogovora o prebrani 

pravljici med vzgojiteljico in otroki in ugotoviti razlike med pogovori glede na starost otrok. 

Z vašim sodelovanjem in odgovori lahko dobimo vpogled v pogovor med vzgojiteljico in 

otroki po prebrani pravljici. 

Anketa je anonimna. Zbrani podatki bodo obravnavani izključno za pripravo diplomske 

naloge in bodo strogo zaupni. 

Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujem.  

Nina Filipan 

1. Ali se na vodenje pogovora po prebrani pravljici pripravite? 

DA     NE  VČASIH 

 

Če ste odgovorili z  DA ali VČASIH, napišite, kako. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Če ste odgovorili z NE, napišite, zakaj ne. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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2. Ali poznate strokovno literaturo, ki govori o tem, kako naj se vzgojiteljica pogovarja z 

otroki po prebrani pravljici? 

DA      NE 

 

Če ste odgovorili z DA, napišit,e katero strokovno literaturo poznate. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Naslednja vprašanja se nanašajo na Vaše izkušnje o pogovorih z otroki po prebrani pravljici v 

vrtcu. 

3. Ali se pogosto zgodi, da nekateri otroci ne sodelujejo v pogovoru? 

DA      NE     SAMO VČASIH 

 

Če ste odgovorili z DA ali VČASIH: Kaj storite v takem primeru? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Kaj storite, če so otroci nemirni ter Vas in vrstnikov ne poslušajo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Kaj storite, če otroci Vam ali vrstnikom vpadajo v besedo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Kaj storite, če noben otrok (ali otrok, ki ga pokličete) ne odgovori na Vaše vprašanje? 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Kaj storite, če otrok na Vaše vprašanje izreče nesmiseln odgovor? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Kako po navadi začnete pogovor o prebrani pravljici? (Če nimate tipičnega začetka 

pogovora, Vam ni treba odgovoriti.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Ali z vprašanji preverite razumevanje celotne pravljice ali le dela pravljice? 

Zakaj?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ali preverite razumevanje celotne pravljice natančno ali ne najbolj natančno? 

Zakaj? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ali preverite tudi razumevanje bistva oz. »nauka« pravljice?  

Zakaj? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ali sprašujete tako, kot so v pravljici potekali dogodki, ali kako drugače?  
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Zakaj? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. Ali posvečate pozornost jeziku, v katerem vodite pogovor? 

DA     NE  VČASIH 

 

Če ste odgovorili z DA ali VČASIH, napišite, čemu. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Če ste odgovorili z NE, napišite, čemu. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Ali uporabljate knjiţni jezik? 

DA     NE  VČASIH 

 

Če ste odgovorili z DA ali VČASIH, napišite, čemu. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Če ste odgovorili z NE, napišite, katero zvrst uporabljate in zakaj. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Ali namerno uporabljate pomanjševalnice, ali se temu namerno izogibate, ali temu ne 

posvečate pozornosti?  

Zakaj? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11.  Ali vodite pogovor pri mlajših otrocih drugače kot pri starejših? 

DA      NE      NA TO NISEM (BILA) POZORNA. 

 

Če ste odgovorili z DA, napišite, kaj je drugače. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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PRILOGA 2: Prepis odgovorov vzgojiteljic iz anketnega vprašalnika  

ANKETNI VPRAŠALNIK (VA) 

1. Ali se na vodenje pogovora po prebrani pravljici pripravite? 

DA     NE  VČASIH 

 

Če ste odgovorili z  DA ali VČASIH, napišite, kako. 

Odvisno glede na vsebino pravljice in teme, ki poteka v skupini.  

 

Če ste odgovorili z NE, napišite, zakaj ne. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Ali poznate strokovno literaturo, ki govori o tem, kako naj se vzgojiteljica pogovarja z 

otroki po prebrani pravljici? 

DA      NE 

 

Če ste odgovorili z DA, napišite, katero strokovno literaturo poznate. 

V vrtcu so potekala izobraţevanja s področja jezika, ki so zajemala način 

pripovedovanja pravljic in pogovorov po pravljici. Prav tako je potekalo izobraţevanja 

v okviru projekta Palček Bralček.  

 

Naslednja vprašanja se nanašajo na Vaše izkušnje o pogovorih z otroki po prebrani 

pravljici v vrtcu. 

3. Ali se pogosto zgodi, da nekateri otroci ne sodelujejo v pogovoru? 

DA      NE     SAMO VČASIH 

 

Če ste odgovorili z DA ali VČASIH: Kaj storite v takem primeru? 

Povabim jih v knjiţni kotiček in se tam ob slikanici odvija pogovor v manjših 

skupinah. V manjši skupini otroci bolj sodelujejo. 
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4. Kaj storite, če so otroci nemirni ter Vas in vrstnikov ne poslušajo? 

Pogovor lahko nadaljujemo v knjiţnem kotičku s tistimi otroki, ki so zainteresirani, 

torej v manjši skupini. 

 

5. Kaj storite, če otroci Vam ali vrstnikom vpadajo v besedo? 

Vedno znova in kar naprej jih opozarjam in jim dopovedujemo, da je potrebno počakat 

in bodo pozneje imeli moţnost, da povejo, ko bodo na vrsti.  

 

6. Kaj storite, če noben otrok (ali otrok, ki ga pokličete) ne odgovori na Vaše vprašanje? 

Da nihče od otrok ne bi odgovoril na vprašanje se še ni zgodilo. 

 

7. Kaj storite, če otrok na Vaše vprašanje izreče nesmiseln odgovor? 

Včasih se ob takem odgovoru ustavim in ga utemeljujemo oz. ugotavljamo nesmisel. 

Včasih pa gremo s pogovorom naprej in tak odgovor preslišimo.  

 

8. Kako po navadi začnete pogovor o prebrani pravljici? (Če nimate tipičnega začetka 

pogovora, Vam ni treba odgovoriti.) 

Odvisno od situacije, vsebine pravljice. Pogovor ni vedno potreben. 

 

9. Ali z vprašanji preverite razumevanje celotne pravljice ali le dela pravljice? 

Zakaj?  

Kadar se odločim za tako obliko pogovora po pravljici potem preverjam razumevanje 

celotne pravljice. 

 

Ali preverite razumevanje celotne pravljice natančno ali ne najbolj natančno? 

Zakaj? 

Odvisno od cilja, ki si ga zastavim. 

 

Ali preverite tudi razumevanje bistva oz. »nauka« pravljice?  

Zakaj? 
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Odvisno od situacije in zastavljenega cilja. 

 

Ali sprašujete tako, kot so v pravljici potekali dogodki, ali kako drugače?  

Zakaj? 

Zaporedje dogodkov se mi zdi najbolj pomembno, kadar otroci pripovedujejo ob 

slikah in jih postavljajo v pravilnem zaporedju, ali kadar se odločim za dramatizacijo 

po pravljici ali delu z lutko.  

 

10. Ali posvečate pozornost jeziku, v katerem vodite pogovor? 

DA     NE  VČASIH 

 

Če ste odgovorili z DA ali VČASIH, napišite, čemu. 

Včasih se potrudim, da uporabljam pravilni knjiţni jezik, čeprav bi ga morala vedno 

uporabljati. 

 

Če ste odgovorili z NE, napišite, čemu. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Ali uporabljate knjiţni jezik? 

DA     NE  VČASIH 

 

Če ste odgovorili z DA ali VČASIH, napišite, čemu. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Če ste odgovorili z NE, napišite, katero zvrst uporabljate in zakaj. 

Večinoma uporabljam pogovorni jezik. 
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Ali namerno uporabljate pomanjševalnice, ali se temu namerno izogibate, ali temu ne 

posvečate pozornosti?  

Zakaj? 

Izogibam se uporabi pomanjševalnic. 

 

11.  Ali vodite pogovor pri mlajših otrocih drugače kot pri starejših? 

DA      NE      NA TO NISEM (BILA) POZORNA. 

 

Če ste odgovorili z DA, napišite, kaj je drugače. 

Pri manjših je pogovor običajno poimenovanje predmetov v slikanici, glede na starost 

se stopnjuje zahtevnost pogovora in pripovedovanje v daljših stavkih, 
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ANKETNI VPRAŠALNIK (VB) 

1. Ali se na vodenje pogovora po prebrani pravljici pripravite? 

DA     NE  VČASIH 

 

Če ste odgovorili z  DA ali VČASIH, napišite, kako. 

Pripravim se v primeru, da je vsebina vezana na tekočo temo, da dobimo potrebne 

dodatne spodbude in pobude, informacije.  

 

Če ste odgovorili z NE, napišite zakaj, ne. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Ali poznate strokovno literaturo, ki govori o tem, kako naj se vzgojiteljica pogovarja z 

otroki po prebrani pravljici? 

DA      NE 

 

Če ste odgovorili z DA, napišite, katero strokovno literaturo poznate. 

Pogovor po branju v vrtcu (Urška Stritar), Branje za znanje, Branje za zabavo. 

Naslednja vprašanja se nanašajo na Vaše izkušnje o pogovorih z otroki po prebrani pravljici v 

vrtcu. 

3. Ali se pogosto zgodi, da nekateri otroci ne sodelujejo v pogovoru? 

DA      NE     SAMO VČASIH 

 

Če ste odgovorili z DA ali VČASIH: Kaj storite v takem primeru? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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4. Kaj storite, če so otroci nemirni ter Vas in vrstnikov ne poslušajo? 

Omogočim mu drugo delo, in se skušam z njim pogovorit individualno, če ga ne 

pritegnem, ga navadno pustim.  

 

5. Kaj storite, če otroci Vam ali vrstnikom vpadajo v besedo? 

Skušam jih ustaviti in preko pogovora prekiniti njihovo vpadanje v besedo. 

 

6. Kaj storite, če noben otrok (ali otrok, ki ga pokličete) ne odgovori na Vaše vprašanje? 

Ga skušam pridobiti in pridobiti njegovo pozornost. 

 

7. Kaj storite, če otrok na Vaše vprašanje izreče nesmiseln odgovor? 

Ga najprej preslišim in še enkrat, samo njemu, postavim vprašanje. 

 

8. Kako po navadi začnete pogovor o prebrani pravljici? (Če nimate tipičnega začetka 

pogovora, Vam ni treba odgovoriti.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Ali z vprašanji preverite razumevanje celotne pravljice ali le dela pravljice? 

Zakaj?  

Celotne pravljice, vendar nevpadalno, da imajo otroci ohranjeno svoje mnenje. 

 

Ali preverite razumevanje celotne pravljice natančno ali ne najbolj natančno? 

Zakaj? 

Ne najbolj natančno, z istim razlogom kot prej. 

 

Ali preverite tudi razumevanje bistva oz. »nauka« pravljice?  

Zakaj? 

Včasih, če se vsebina nanaša na kasnejše povezave. 
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Ali sprašujete tako, kot so v pravljici potekali dogodki, ali kako drugače?  

Zakaj? 

Najpogosteje v smislu miselnega izziva (starejše skupine). 

 

10. Ali posvečate pozornost jeziku, v katerem vodite pogovor? 

DA     NE  VČASIH 

 

Če ste odgovorili z DA ali VČASIH, napišite, čemu. 

Da otroci ostanejo v konkretni vsebini in bogatijo besedni zaklad.  

 

Če ste odgovorili z NE, napišite, čemu. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Ali uporabljate knjiţni jezik? 

DA     NE  VČASIH 

 

Če ste odgovorili z DA ali VČASIH, napišite, čemu. 

Ker je tu veliko priloţnosti, ki so prav za knjiţni jezik primerne, potrebne, sicer pa 

ohranjamo tudi svoje narečje.  

 

Če ste odgovorili z NE, napišite, katero zvrst uporabljate in zakaj. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ali namerno uporabljate pomanjševalnice, ali se temu namerno izogibate, ali temu ne 

posvečate pozornosti?  

Zakaj? 

Se jim absolutno izogibam, če nimajo konkretne potrebe. 
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11.  Ali vodite pogovor pri mlajših otrocih drugače kot pri starejših? 

DA      NE      NA TO NISEM (BILA) POZORNA. 

 

Če ste odgovorili z DA, napišite, kaj je drugače. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ANKETNI VPRAŠALNIK (VC) 

1. Ali se na vodenje pogovora po prebrani pravljici pripravite? 

DA     NE  VČASIH 

 

Če ste odgovorili z  DA ali VČASIH, napišite, kako. 

Če je pravljica brana kot vodena dejavnost, si pravljico ţe prej preberem in si 

zamislim nekaj glavnih vprašanj.  

 

Če ste odgovorili z NE, napišite, zakaj ne. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Ali poznate strokovno literaturo, ki govori o tem, kako naj se vzgojiteljica pogovarja z 

otroki po prebrani pravljici? 

DA      NE 

 

Če ste odgovorili z DA, napišite, katero strokovno literaturo poznate. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Naslednja vprašanja se nanašajo na Vaše izkušnje o pogovorih z otroki po prebrani pravljici v 

vrtcu. 

3. Ali se pogosto zgodi, da nekateri otroci ne sodelujejo v pogovoru? 

DA      NE     SAMO VČASIH 

 

Če ste odgovorili z DA ali VČASIH: Kaj storite v takem primeru? 

Jih poskušam vspodbuditi z laţjimi vprašanji. 
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4. Kaj storite, če so otroci nemirni ter Vas in vrstnikov ne poslušajo? 

Jih najprej opozorim in nato poskušam pridobiti njihovo pozornost npr. z vprašanji.  

 

5. Kaj storite, če otroci Vam ali vrstnikom vpadajo v besedo? 

Jih opozorim na pravila poslušanja ko nekdo govori.  

 

6. Kaj storite, če noben otrok (ali otrok, ki ga pokličete) ne odgovori na Vaše vprašanje? 

Zastavim drugačno vprašanje.  

 

7. Kaj storite, če otrok na Vaše vprašanje izreče nesmiseln odgovor? 

Mu na kratko pritrdim in ponovno zastavim vprašanje (npr. Aha, kaj pa …). 

 

8. Kako po navadi začnete pogovor o prebrani pravljici? (Če nimate tipičnega začetka 

pogovora, Vam ni treba odgovoriti.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Ali z vprašanji preverite razumevanje celotne pravljice ali le dela pravljice? 

Zakaj?  

Celotne pravljice. Ker tako obnovimo vsebino celotne pravljice. 

 

Ali preverite razumevanje celotne pravljice natančno ali ne najbolj natančno? 

Zakaj? 

Odvisno od starosti otrok. Bolj ko so starejši bolj natančno preverim razumevanje, 

tako preverim zbranost pri poslušanju. 

 

Ali preverite tudi razumevanje bistva oz. »nauka« pravljice?  

Zakaj? 

Včasih. Ker se otroci preko pravljice laţje naučijo oz. ozavestijo določena pravila, 

navodila, … 
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Ali sprašujete tako, kot so v pravljici potekali dogodki, ali kako drugače?  

Zakaj? 

Običajno sprašujem po dogodkih. Tako otroci laţje sledijo.  

 

10. Ali posvečate pozornost jeziku, v katerem vodite pogovor? 

DA     NE  VČASIH 

 

Če ste odgovorili z DA ali VČASIH, napišite, čemu. 

Tako, da uporabljam knjiţni jezik 

 

Če ste odgovorili z NE, napišite, čemu. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Ali uporabljate knjiţni jezik? 

DA     NE  VČASIH 

 

Če ste odgovorili z DA ali VČASIH, napišite, čemu. 

Tako otroci slišijo knjiţni jezik, ne le pogovornega.  

 

Če ste odgovorili z NE, napišite, katero zvrst uporabljate in zakaj. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ali namerno uporabljate pomanjševalnice, ali se temu namerno izogibate, ali temu ne 

posvečate pozornosti?  

Zakaj? 

Se poskušam izogibat, ker tako otrok sliši pravilno in jasno izgovorjavo besed.  
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11.  Ali vodite pogovor pri mlajših otrocih drugače kot pri starejših? 

DA      NE      NA TO NISEM (BILA) POZORNA. 

 

Če ste odgovorili z DA, napišite, kaj je drugače. 

Vprašanja so krajša in enostavnejša, tako da otrok lahko odgovori le z 1 besedo ali 

dvema.  
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PRILOGA 3: Prepis zvočnih posnetkov  

Starost otrok: 2–3 let 

Vzgojiteljica: VA 

Pomočnica vzgojiteljice: PVA 

 

‒ Greban Quentin: PIKA PIKAPOLONICA 

Št. prisotnih otrok: 11 od 14 

‒ Charles Perrault: RDEČA KAPICA 

Št. prisotnih otrok: 11 do 14 

‒ Eric Carle: ZELO LAČNA GOSENICA  

Št. prisotnih otrok: 9 do 14 

 

PIKA PIKAPOLONICA 

1 VA: »A je bla lepa pravljica?« 

2 Otroci: »Ja« 

3 VA: »A vm je bila všeč?« 

4 Otroci: »Ja.« 

5 VA: »Kaj pa je delala Pika Pikapolonica? Kje je bla? Kje je sedela? Na kateri roţici?« 

6 Zarja: »Na marjetici.«  

7 VA: »Na marjetici je sedela, potem je pa zagledala … Koga je zagledala?« 

8 Gašper: »Kobilico.« 

9 VA: »Kobilico. In kaj je ţelela potem?« 

10 Eva: »Risbico pokazat.« 

11 VA: »Narisat, narisat je hotela kobilico, ane? Zato ker Pika Pikapolonica zelo zelo rada 

riše. Ja.  In je … a pa je lahko narisala kobilico?« 

12 Eva: »Ja.« 

13 VA: »A res? Kaj pa je delala kobilica? Skakala je hitro, ane? In a jo je Pika Pikapolonica 

lahko ujela?« 

14 Gašper: »Ne.« 
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15 VA: »Ni je mogla ujet, ane. Kobilica ji je …« 

16 Sofija: »Ušla …« 

17 VA: »Ušla ji je kobilica, ker je bila bolj hitra. In ko je Pika Pikapolonica, a, tekla za 

kobilico, se je …« 

18 Sofija: »Zgubila …« 

19 VA: »Izgubila se je Pika Pikapolonica, ja. In ni našla več svoje marjetice, na kateri je prej 

sedela. In koga še ni našla?« 

20 Eva: »A, mamice.« 

21 VA: »Svoje mamice tudi ni našla, ane. In potem je bila …? Kakšna je bila zdej Pika 

Pikapolonica, ker ni našla mamice?« 

22 Zarja: »Ţalostna.« 

23 VA: »Ţalostna je bila, ja in potem je začel še …« 

24 Eva: »Dţ padat.« 

25 VA: »Padati deţ ja, in …« 

26 Sofija: »In je zgubla torbico.« 

27 VA: »In Pika Pikapolonica se je …« 

28 Eva: »Je zaspala.«  

29 VA: »Zaspala je, bila je utrujena in ţalostna in je zaspala. In naslednje jutro …« 

30 Eva: »Je zagledala mravlje.« 

31 VA: »Ja, je pa zagledala mravlje, ki so šle mimo nje in mravlje so se …« 

32 Sofija: »Učile.« 

33 VA: »Ustavile pri Pika pikapolonici. Kaj so jo pa vprašale mravlje?« 

34 Eva: »Am, a ste kej vidl mamico?« 

35 VA: »Ja, je vprašala Pika Pikapolonica mravlje. A ste kej videle mojo mamico?« 

36 Otroci: »Nee.« 

37 VA: »Pa so vprašale mravlje, kaj so vprašale, kakšna pa je tvoja mamica? Kaj pa je rekla?« 

38 Sofija: »Pike.« 

39 Zarja: »Da ima piko.« 

40 VA: »Da ima pike ja, kje pa?«  

41 Sofija: »Tukej (kaţe na hrbet).« 

42 Eva: »Na hrbtu.« 
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43 VA: »Ja na grivi, na hrbtu ima pike. Tako. Kakšne barve pa je Pika Pikapolonica?« 

44 Sofija: »Redeča.« 

45 VA: »Rdeče in ima kakšne pike?« 

46 Sofija: »Rumeno.« 

47 VA: »Kakšne so pike?« 

48 Eva: »Črnee.« 

49 VA: »Črne pike ja. Kaj pa je Pika Pikapolonica nardila, da bi mravlje, da bi mravljam laţje 

pokazala, kakšna je njena mamica? Kaj je nardila?« 

50 Zarja: »Aaaammm … rišee …« 

51 VA: »Narisala je. Risala je. Kaj pa je narisala?« 

52 Zarja: »Mamico.« 

53 VA: »Svojo mamico je narisala in je potem mravljam pokazala …« 

54 Zarja: »Slikco.« 

55 VA: »Risbico. In kaj so rekle mravlje? Tvoje mamice …« 

56 Eva: »Nisem vidla.« 

57 VA: »Nismo videle. Ja, tako … in, a, mravlje so še rekle Pika Pikapolonici: »Tako lepo 

mamico imaš, ja pa tako lepo risbico si narisala.« Pika Pikapolonica je srečala še nekoga, ko 

je letela naprej in iskala svojo mamico?« 

58 Zarja: »Čmrlja.« 

59 VA: »Čmrlja. In kaj je Pika Pikapolonica vprašala čmrlja?« 

60 Eva: »A ste videl kje mojo mamico?« 

61 VA: »Ja, in še nekej mu je pokazala, čmrlju?« 

62 Zarja: »Mamii.« 

63 Eva: »Risbico.« 

64 VA: »Aha … Pika Pikapolonica je čmrlju pokazala risbico mamice. In kaj ji je čmrlj 

odgovoril? A je čmrlj kje vidu mamico od Pika Pikapolonice?« 

Otroci odkimajo. 

65 VA: »Ni je videl ane. Ni je srečal. Pa še nekaj je čmrlj rekel Pika Pikapolonici, ko mu je 

pokazala risbico? Kako lepo rišeš. Ane rekel je, da lepo riše. Pika Pikapolonica je letela dalje 

in je še nekoga srečala. Koga je še srečala? Kačje pastirje. Ja.« 

66 Gašper: »Kačje pastirje.« 
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67 VA: »In potem. Jih je vprašala,a ste kaj videli mojo mamico?« 

68 Sofija: »Ne, ni mogla videt.« 

69 VA: »Ne, nismo vidle tvojo mamico. Nismo videli tvoje mamice.« 

70 Jon: »Ţabo srečale.« 

71 VA: »Ja in nazadnje je srečala še ţabo, ja bravo Jon.« 

72 Sofija: »Ja mamo mamico.« 

73 VA: »A se je Pika Pikapolonica ţabe bala?« 

74 Jon: »Ne.« 

75 Gašper: »Ja.« 

76 VA: »Ja, zakaj pa?«  

77 Gašper: »Zato da jo bo pojedla, amm.« 

78 VA: »Ja, bala se je, da jo bo ţaba pojedla, ja. Ampak Pika Pikapolonica je bila vseeno 

pogumna in je stopila do ţabe in jo vprašala?« 

79 Eva: »A si kej vidla mojo mamico?« 

80 VA: »Ja in pokazala je tudi …« 

81 Eva: »Risbico.« 

82 VA: »Risbico mamice.« 

83 Sofija: »A sm lepu risala?« 

84 VA: »Ja, a je lepo risala?« 

85 Otroci: »Jaa..« 

86 VA: »Lepo je narisala svojo mamico. A je ţaba kje srečala mamico?« 

87 Zarja: »Neeee.« 

88 VA: »Ni je, rekla je, da je ni videla. Kam pa je ţaba šla potem?« 

89 Zarja: »Am, v vodo.« 

90 VA: »V vodo. Kdo pa je iz vode prišel? Še ena ţival je prišla?« 

91 Zarja: »Vidra.« 

92 VA: »Vidra, ja vidra je pogledala iz vode. In Pika Pikapolonica jo je vprašala? Kaj je 

vprašala jo Pika Pikapolonica?« 

93 Zarja: »Si kaj videla mojo mamico?« 

94 VA: »Tako, in kaj ji je odgovorila vidra.  A je vidra videla njeno mamico?« 

95 Otroci: »Ne.« 
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96 VA: »Ni je srečala. In zdj je Pika Pikapolonica bila …« 

97 Sofija: »Ţalostna.« 

98 VA: »Ţalostna. Usedla se je …« 

99 Sofija: »Na gobo.« 

100 VA: »Zraven gobe in zastokala. In pogledala je …« 

101 Zarja: »Risbico.« 

102 VA: »Risbico, ki jo je narisala.« 

103 Eva: »Mamico je strgala.« 

104 VA: »In jo je strgala je risbico.« 

105 Sofija: »In je ni lepo risala.« 

106 VA: »Ja, rekla je, da ni lepo narisala ja. Ker če bi ona lepo narisala, bi potem …« 

107 Sofija: »Mamico narisala.« 

108 VA:  »Bi potem prepoznali njeno mamico, ampak ona je mislila, da najbrţ  ni dobro 

narisal, ker niso njeni prijatelji prepoznali mamice. Ampak takrat je pa zaslišala glas za 

svojim hrbtom.  Kdo je prišel?« 

109 Zarja: »Vidra.« 

110 VA: »Vidra, pa kdo še?« 

111 Zarja: »Pa ţaba.« 

112 VA: »Pa ţaba, pa kdo še?« 

113 Sofija: »Pa kača.« 

114 VA: »Kačji pastir, ja in čmrlj.« 

115 Sofija: »Pa čmrlj.« 

116 VA: »In mravlje. Koga so ji pa pripeljale?« 

117 Eva: »Mamicoo.« 

118 VA: »Mamico. Njeni prijatelji so našli mamico. Našli … in mamica je bila ravno tako 

lepa kot na sliki. Imela je na hrbtu.. Kaj je imela mamica?« 

119 Zarja: »Jst mam mami doma.« 

120 VA: »Črne pike na hrbtu in. A je mela mamica na glavi rutico? Ja je imela. Ravno taka je 

bila kot na sliki. Tako.« 

121 Otroci: »Mi imamo mamico.« 
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122 VA: »Ja vsi imate mamice doma, seveda. Mamica in Pika Pikapolonica sta bili veseli, sta 

se objeli, ane in mamica je rekla Pika Pikapolonici:  samo zato so me tvoji novi prijatelji 

našli, ker si me ti tako lepo narisala. In prijeli sta se za roke in poleteli v nebo.« 

 

RDEČA KAPICA 

1VA: »Katero pravljico smo pa zdej poslušali?«  

2 ?: »Od Eve.« 

3 VA: »Od Eve. Eva je prnesla knjigo. Kako je blu pa naslov?A kdo ve?« 

4 Jošt: »Jest.« 

5 VA: »Kako?« 

6 Jošt: »Aaammm …« 

7 VA: »Rdeča …« 

8 Eva: »Kapica.« 

9 VA: »Kam pa je šla Rdeča kapica?« 

10 Eva: »K babici.« 

11 Jošt: »Ammm, k babici.« 

12 VA: »K babici je šla. Kje pa je babica ţivela?« 

13 Eva: »Aam, u svoji hišici.« 

14 VA: »U svoji hišici, ja. Koga pa je srečala med potjo, ko je šla k babici po gozdu?« 

15 Jon: »Am, volka.« 

16 VA: »Volka.« 

17 Sofija: »Volka je dobila.« 

18 VA: »Kaj pa je volk hotel?« 

19 Oskar: »Pojest.« 

20 VA: »Pojest, koga?« 

21 Jošt: »Babico.« 

22 Eva: »Rdečo kapico.« 

23 VA: »Rdečo kapico je hotel pojest, ja.« 

24 Gašper: »Ja, pa babico.« 

25 VA: »Pa babico tut. In je rekel rdeči kapici, da nej kr nabira roţice za babico in ko je 

Rdeča kapica nabirala roţice, je volk odšel, h komu?« 
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26 Gašper: »K babici.« 

27 VA: »K babici je odšel volk, ja. Kaj je pa nardil pri babici? Kaj je hotel nardit?« 

28 Gašper: »Pojest.« 

29 VA: »Pojest je hotel babico. A jo je pojedel?« 

30 Eva: »Ne.« 

31 VA: »Ni je pojedel. Kam pa se mu je babica skrila?« 

32 Oskar: »V omaro.« 

33 VA: »Ja, babica se je skrila volku v omaro. Kaj pa je volk potem nardil?« 

34 Zarja: »Zbudil se je.« 

35 VA: »Nekoga je počakal. Koga je?« 

36 Oskar: »Rdečo kapico.« 

37 VA: »Ja, počakal je Rdečo kapico in hotel je biti podoben babici, da bi Rdeča kapica 

mislila, da v postelji leţi babica, zato je nekaj oblekel. Nekaj kar je bilo babičinega. Kaj je 

oblekel volk?« 

38 Zarja:« Majco.« 

39 VA: »Ja, babičino spalno srajco. Babičino piţamo. In kam je potem šel?« 

40 Zarja: »Spat.« 

41 VA: »Spat. Ulegel se je u posteljo in tm počakal, da pride …« 

42 Zarja: »Rdeča kapica.« 

43 VA: »Rdeča kapica, ja. In kaj se je zgodilo, ko je Rdeča kapica prišla in je mislila, da v 

postelji leţi babica. In kaj je Rdeča kapica potem opazila, ko je skor gledala … volk … 

Nekam drugačna se ji ... ona je mislila, da je babica. Ampak babica se ji je zdela nekam 

drugačna. Kaj je rekla babici? Joj babica, kako velika … ušesa imaš … kaj pa je rekel volk? 

Zakaj ima tako velika ušesa. Da te bolje … slišim. Potem pa je rekla še Rdeča kapica babici: 

Joj babica, kako velika ...« 

44 Lavra:« Brado maš.« 

45 Jon: »Usta.« 

46 VA: »Usta imaš. Kaj pa je rekel volk?« 

47 Jon: »Da te loh poţrem.« 

48 VA: »Ja, da te laţje poţrem. In je planil iz postelje na Rdečo kapico. Kaj se pa je zgodilo? 

Jon, kaj se je zgodilo, ko je volk planil na Rdečo kapico?« 
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49 Sofija: »Ne vem.« 

50 Urban: »Jst vem.« 

51 VA: »Kaj je hotel nardit volk?« 

52 Urban: »Hotu se je pokrit.« 

53 VA: »Kaj je hotu volk nardit?« 

54 Gašper: »Pojest.« 

55 VA: »Pojest je hotel. Koga je hotel pojest?« 

56 Lavra: »Babico.« 

57 Gašper: »Rdečo kapico. 

58 VA: »Rdečo kapico ja. A jo je pojedel? 

59 Gašper: »Ne ni jo mogel, ker je šla tok hitr.« 

60 VA: »Ja bravo, tok hitr je šla. Kam je pa šla tok hitr?« 

61 Lavra: »V hišico.« 

62 VA: »Kam je stekla? Iz hišice je stekla, ja. In kdo ji je potem zunaj pomagal?« 

63 Gašper: »Lovci.« 

64 VA: »Lovci so prišli mimo in so ji pomagali. Kako so ji pa pomagali? Kaj so nardili 

lovci?« 

65 Gašper: »Ustrelili so volka.« 

66 VA: »Ja, lovili so volka in ga ustrelili.« 

67 VA: »Kaj sta pa Rdeča kapica in babica? Sta pa se potem lahko umirili in stisnli sta se, ja 

Zarja. Stisnli sta se in umirili, ker sta vedeli, da ju volk ne bo mogel več preganjati.« 

 

ZELO LAČNA GOSENICA 

1 VA: »Zdj boste pa vi men povedal pravljico, a prov?« 

2 Oskar: »Kaj?« 

3 VA: »Vi boste meni zdej pravljico povedali, ane? Zelo lačna …« 

4 Otroci in Irena: »Gosenica.« 

5 Jon: »Nekej na listu je bilo.« 

6 : »Ja na listu je bilo …« 

7 Jon: »Jajčece.« 

8 VA: »Jajčece. Potem pa je posijalo …« 
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9 Otroci: »Sonce.« 

10 Gašper: »Sonce in iz jajčeca je prišla gosenica.« 

11 VA: »Gosenica. Bila je zelo …« 

12 Eva: »Ţalostna.« 

13 Otroci: »Lačna.« 

14 VA: »Lačna, pa kakšna je še bila?« 

15 Gašper: »Mejčkana.« 

16 VA: »Ja majhna je bila gosenica. In je bila zelo …« 

17 Zarja: »Lačna.« 

18 VA: »Lačna in se je v ponedeljek …« 

19 Eva: »Skozi jabolko pregrizla.« 

20 VA: »Pregrizla skozi …« 

21 Otroci: »Jabolko.« 

22 VA: »In še vedno je bila …« 

23 Otroci: »Lačna.« 

24 VA: »V torek …« 

25 Eva: »Se je pregrizla skozi dve hruške …« 

26 VA: »In še vedno …« 

27 Otroci: »Je bila lačna.« 

28 VA: »V sredo …« 

29 Oskar: »Pa je slivo jedla.« 

30 Eva: »Pa je šla …« 

31 VA: »Skozi tri slive in še vedno …« 

32 Gašper: »Še vedno je bila lačna.« 

33 VA: »Potem naslednji dan je bil četrtek, se je pregrizla …« 

34 Jon: »Skozi jagode.« 

35 VA: »Skozi štiri jagode. V petek pa se je pregrizla …« 

36 Gašper: »Pomaranče.« 

37 VA: »Skozi pet pomaranč, ja. In še vedno …« 

38 Otroci: »Je bila lačna.« 

39 VA: »Naslednji dan je bila pa sobota.«  
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40 Gašper: »Ja.« 

41 Oskar: »Sobota.« 

42 VA: »In gosenica se je pregrizla skozi …« 

43 Eva: »Kolače.« 

44 Tinkara: »Torto.« 

45 VA: »Ja, skozi košček torte, Jon, skozi …« 

46 Gašper: »Sladoledka in pol pa kumaro.« 

47 VA: »Sladoled, skozi kumarico, skozi …« 

48 Gašper: »Sirček.« 

49 VA: »Sirček, skozi …« 

50 Otroci: »Salamo.« 

51 Hana: »Liziko.« 

52 VA: »Ja, skozi češnjevo pito ja.« 

53 Eva: »Skozi klobase.« 

54 VA: »Ja, kaj se je pa potem zgodilo?« 

55 Gašper: »Bolel jo je trebušček.« 

56 VA: »Trebušček jo je bolel. In kaj je potem storila?« 

57 Eva: »Bla je mejhna.« 

58 VA: »Pregrizla se je skozi …« 

59 Gašper: »Dolg list.« 

60 VA: »Skozi list, ja. In a jo je potem še bolel trebušček?« 

61 Gašper: »Ja.« 

Eva odkima. 

62 VA: »Ne, potem je ni več bolel trebušček. Odleglo ji je. In kaj se je še zgodilo?« 

63 Gašper: »Velika, velika gosena.« 

64 VA: »Postala je velika debela gosenica in je okrog sebe spredla …« 

65 Zarja: »Bubico.« 

66 VA: »Bubico, ja. V njej je ostala dva dolga dneva in kaj se je zgodilo potem v tej bubi?« 

67 Gašper: »Metuljček je priletel čez.« 

68 VA: »Metuljček je zrastel iz gosenice, ane.« 

69 Gašper: »Ja pa je letel, letel.« 
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70 VA: »In je poletel, ja. In je metuljček poletel iz bube.« 

Otroci so začeli peti pesmico METULJČEK CEKINČEK. 
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Starost otrok: 3–4 leta 

 

Vzgojiteljica: VB 

Pomočnica vzgojiteljice: PVB 

‒ Mojiceja Podgoršek: KAKO JE NASTALA MAVRICA 

Št. prisotnih otrok: 13 od 18 

‒ Greban Quentin: PIKA PIKAPOLONICA 

Št. prisotnih otrok: 13 od 18 

‒ Eric Carle: ZELO LAČNA GOSENICA 

Št. prisotnih otrok: 14 od 18 

‒ Eric Carle: ZELO OSAMLJENA KRESNIČKA 

Št. prisotnih otrok: 15 od 18  

‒ Antoon Krings: MUHA MALKA 

Št. prisotnih otrok: 13 od 18 

 

KAKO JE NASTALA MAVRICA 

1 VB: »To je oblaček Zmajček, to je pa njegov prijatelj veter, ki je skupaj, ja skupaj z njim je 

potoval  po svetu, in kaj sta počela? Kaj sta počela ko sta potovala? Oblaček je spuščal deţ, 

veter je pa kaj delal? Veter je pa pihal. Ane, in tako so se onadva igrala. Kje sta pa potovala? 

Tam kjer so mesta, tam so bile same hiše, visoke in majhne, stolpnice.« 

2 Tobije: »In ţivalice.« 

3 VB: »Potem sta potovala po …« 

4 Matic: »Po gozdih.« 

5 VB: »Ja tudi so po gozdih, čez polja in travnike, tam so bile kokoške tudi doma, ane, pa 

velike kmetije. Potem sta potovala skozi ... tam kjer so drevesa? Kje so drevesa?« 

6 Tine: »V parku.« 

7 VB: »V gozdu in u parku. U gozdu so bila samo drevesa, u parku so bila pa še igrala za 

otroke. Ampak a so bili tej otroci takrat u parku, ko sta onedva potovala?« 

8 VSI: »Nee.« 
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9 VB: »Ni blo otrok, zato k tkrt je preveč pihalo pa preveč je padal deţ, pa bilo je zelo slabo 

vreme, ker sta onedva zganjala takšne norčije, da sta ...« 

10 Maja: »Pa tobogan je tm ...« 

11 VB: »Ja, da sta delala slabo vreme in niti v mestu niti na polju niti v gozdu in niti v parku 

ni moglo bit otrok. Ane? Potem je pa ... aja ... tukaj sta šla pa spančkat. Zakaj sta spančkala? 

Cel dan sta spančkala. Zakaj sta spančkala cel dan?« 

12 Tobija: »Ker je bila noč.« 

13 VB: »Pa ne samo ponoči, še potem podnevi sta spala. A vi veste zakaj?« 

14 Ruben: »Zato.« 

15 Maja: »Pol je pa pršu oblak.« 

16 Tobija: »Ker sta mela preveč energije.« 

17 VB: »Ija, ker nista imela, ija, energije jima je zmanjkalo, ker sta vsepovsod zganjala 

norčije. In potem sta si morala nabrat drugo energijo, da bosta šla lahko spet naprej na pot.« 

18 Ruben: »Zato, zato ...« 

19 VB: »Ruben, Ruben, ja poslušaj zakaj. Zato da bosta lahko šla spet naprej na pot, sta 

nabirala s počitkom energijo. Res je Tobija.« 

20 Ruben: »U Rovtah je pa bager.« 

21 VB: »Potem pa je nekega dne prišel k oblačku Zmajčku ata. Zmaj. Oblak. In kaj je rekel? 

A je blo očetu zmaju, oblaku všeč, da njegov sin počne same norčije?« 

22 Tobija: odkima 

23 VB: »Ande ne. In mu je rekel, da bo moral razmisliti o tem, kaj bo počel v svojem 

ţivljenju. Ampak kaj je pa zmajček rekel oblačku Zmajček? Kaj je rekel oblaček Zmajček? da 

mu je čisto všeč, ane, da počne take norčije. in sploh ni razmišljal o tem, da ne bi več počel 

teh norčij. Potem mu je pa rekel ata oblak Zmaj, je rekel A veš kako so ţalostni otroci v parku 

in na travniku? Ne morejo se igrat, ker počneš norčije. Kako je uboga starka, ki ji nagajaš ves 

čas z vetrom in deţjem, da je čisto premočena? Kako tega ni oblaček Zmajček še nikoli videl? 

Naslednjega dne, ko sta se dobila s prijateljem vetrom in šla na potep, pa je prvič opazil, kaj 

se zgodi, če preveč piha njegov prijatelj veter. Kaj se je zgodilo s fantkom?« 

24 Maja: »Am ... kapo je sla kr u vodo.« 

25 VB: »Kapa je padla fantku v vodo in kaj je naredil fantek?« 

26 Maja: »Jokov.« 
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27 VB: »Jokov je, ker ni mogel po kapo. Nato je blo pa oblačku Zmajčku hudo. Ane. Hudo 

mu je blo, da joka. Potem …« 

28 Tobija: »On je biu kriv.« 

29 VB: »Ja, on je bil kriv, ja, pa njegov prijatelj veter. In potem sta šla naprej in sta videla 

ubogo starko. Kaj je delala? Tukaj, kaj je delala?« 

30 Maja: »Deţnik.« 

31 VB: »Z deţnikom se je borila, ker je tako pihalo, da ga ji je veter kr okrog obrnil in ga je 

komaj drţala, ker ni imela dovolj moči. Pa še, ker je oblaček spuščal deţ, je bila pa še …« 

32 Tine: »Do kosti premočena.« 

33 VB: »Do kosti premočena. Ko se je to zgodilo ... je kaj se zgodilo s starko?« 

34 Tine: »V bolnico je šla.« 

35 VB: »Ja, v bolnico je morala it, ker je bila tako bolna in je morala leţati vsa ţalostna in 

uboga u bolniški ...« 

36 Maja: »Postelji.« 

37 VB: »Postelji. A je biu zdej oblaček Zmajček še vesel?« 

38 Tobija: »Ej ona je tut šla ...« 

39  VB: »Ne, zdej je blo …« 

40 Tobija: »Starka je tut šla.« 

41 VB: »Tut starka, ja. Zdej je blo pa oblačku Zmajčku hudo. In je rekel, da ne bo več počel 

teh neumnosti in je začel jokati. Kdo ga je prišel potolaţit?« 

42 Maja: »Mama.« 

43 VB: »Mama oblakinja, a ga je lahko potolaţila? Ni ga mogla potolaţit, zato ker Zmajček 

oblaček je bil preveč ţalosten in je jokal in jokal tako dolgo, dokler ga ni zaslišalo ...« 

44 Maja: »Sonce.« 

45 VB: »Sonce. In se mu je čudno zdelo, kaj se je kr naenkrat zgodilo z oblačkom Zmajčkom, 

da tako joka in je prišlo pogledat. In ker je sonce pokukalo izza dreves, je začelo sušit 

oblačkove solze. In ko je sušilo oblačkove solze, je čez nebo začelo risati …« 

46 Maja: »Mavrico.« 

47 VB: »Mavrico. Eno tako lepo zaveso pisanih mavričnih baru. In nastala je prva mavrica. In 

potem so bili, kdo je bil vesel mavrice?« 

48 Maja: »Otroci.« 
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49 VB: »Otroci so bili veseli in so kričali: Mavrica. mavrica in so tekli na travnik. In oblaček 

je biu zdej veseu. In nehau je …«  

50 Maja: »Jokati.« 

51 VB: »Jokati. Ampak ko je oblaček nehal jokati in je sonce samo ostalo na nebu je mavrica 

izginila. in otroci so začeli kričati: Sonce, sonce igrajmo se v gozdu na travniku in u parku. A 

je blo oblačku hudo?« 

52 Maja: »Ne.« 

53 VB: »Kaj pa?« 

54 Maja: »Zalival je.« 

55 VB: »Vesel je bil, ane, vesel je bil, da so bili veseli otroci. In ja Maja, odločil se je, Kaj se 

je odločil?« 

56 Maja: »Zalival.« 

57 VB: »Da bo zalival travnike, polja in gozdove in pil bo to vodo, kje bo pil vodo?« 

58 Maja: »Doma.« 

59 Ruben: »Doma.« 

60 VB: »Kje? V potočkih in v rekah.« 

61 Ruben: »Ni umazana.« 

62 VB: »Tm bo pil vodo in ko bo njegov trebušček čisto poln vode, jo bo spustil na travnik, 

da bo zalil roţice pa u gozd, da bo zalil drevesa pa na polja in na vrtove, da bo zalil zelenjavo. 

In otroci bojo bili veseli. In vesel bo bil tudi …« 

63 Tobija: »Oblaček.« 

64 VB: »Tako, tudi oblaček Zmajček bo bil vesel. In vsake toliko časa …« 

65 Ruben: »Js sm tudi veseu bil.« 

66 VB: »Sta se pa s prijateljem soncem dogovorila, da bosta na nebo narisala …« 

67 Ruben: »Js sm tudi bil veseu.« 

68 VB: »Kaj bosta narisala na nebo vsake toliko časa …?« 

69 Maja: »Mavrico.« 

70 VB: »Mavrico. In takrat bojo pa veseli otroci in tudi odrasli. Njihove mamice in …« 

71 Tobija: »Dojenčki.« 

72 VB: »Očki. In če bo, in tudi dojenčki bratci, ane. In če bosta šla punčka pa ati na sprehod 

in bo mejčkn začel padati deţek, ne bo nč hudega. Pa če bo zraven posijalo še sonce, tudi ne, 
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ker se bo na nebo narisala mavrica, in jo bosta lahko videla. In tudi mi jo lahko vsake toliko 

vidimo.« 

73 Maja: »Ija.« 

Otroci govorijo eden čez drugega glasno, nerazločno. 

74 VB: »Takrat ko pada deţek in sije sonce.« 

75 Otroci govorijo eden čez drugega glasno, nerazločno. 

76 VB: »Ste vidl ţe,ane?« 

77 Otroci: »Jaaa...« 

78 VB: (jih umiri): »Ej a lahko počakate, da slišimo Majo, da ji ne bo treba kričat? Kje je ona 

vidla mavrico?« 

79 Maja: »Am tm k smo šli z avtom smo vidl tm zadej mavrico pa sm jst zakričala.« 

80 VB: »Kaj si zaklicala?« 

81 Maja: »Mavrica.« 

82 VB: »In potem so pogledali še vsi drugi.« 

83 Maja: »Ja.« 

84 VB: »Čakaj Zala, čakaj.« 

85 Tine: »Še jst bi neki povedov.« 

86 VB: »No še Tine bo povedal.« 

87 Tine: »Ko smo z mamo Milko na sejem šli, mav tm, po pa smo vidl mavlico.« 

88 VB: »No, pa ti Zala, kje si jo vidla?« 

89 Zala: »Am, tm k so ble luţe po cesti, sam sm slabo vidla.« 

90 VB: »Pa je bla notr v luţi mavrica? a, a je bla?« 

91 Zala: »Ne, na nebu.« 

92 VB: »Na nebu je bla mavrica. Včasih se pa, ko v luţo posije sonček, se pa včasih tudi v 

luţi vidi mavrica. K bojo velike luţe, jih bomo šli pogledat, če je v kšni luţi mavrica. A je 

prov?« 

93 Maja: »Jst sm pa, am ...« 

94 Tine: »Drgač pa če, če deţ sije in, pa drgač če sonče sije pa deţ pada pa se na nebu prikaţe 

mavrica.« 

95 VB: »Ija. Evo. No, zdj me pa poslušte.« 
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PIKA PIKAPOLONICA 

1 VB: »Kdo sta tile dve pikapolonici? Zdej pa ţe vemo.« 

2 Maja: »Mami pa.« 

3 VB: »Katera pa je mami? Kako prepoznamo mamico?« 

4 Jure: »Am pikapoko.« 

5 VB: »Kaj ima mamica njena na glavi, da jo prepoznamo?« 

6 Otroci: »Ruto.« 

7 VB: »Rutico. (Dej se used Zala, ker ne vidi zadaj Tibor, če ti hodiš.) Rutico. In tukaj sedita 

na listu, ki ga ima Pika pikapolonica najrajši. Ane. Kdo leti tukaj po zraku?« 

8 Zala: »Pikapolonica.« 

9 VB: »A Pikapolonica leti? Na-a. Kaj..« 

10 Zala: »Na listu.« 

11 VB: »Na listu sedi ja. Listi letijo po zraku, ker jih nosi vetrček, in na enem listu sedi.« 

12 Maja: »Pikapoka.« 

13 VB: »Naša Pikapolonica. Kako ji je ţe ime?« 

14 Tobija: »Pika.« 

15 VB: »Pika. Pika ji je ime. In poglejte, kje je sedela, ko je risala?« 

16 Zala: »Na cvetku.« 

17 VB: »Na cvetku. Kater cvetek pa je? A mi vemo? A vemo, kako je temu cvetku ime?« 

18 Tine: »Marjetica.« 

19 VB: »Ja, to je marjetica.« 

20 Tine: »Tm fantek pol pa na roţi sedi pikapolonica.« 

21 VB: »Ja, fantek je leţal u travi med roţicami in pikapolonica se mu je usedla na nos, da si 

je malo odpočila pa fantka malo poţgečkala.« 

22 VB: »In takole je pikapolonica sedela na svoji marjetici in kaj je počela?« 

23 Manca: »Pila.« 

24 VB: »Pila je, ampak zdej k ma pa v roki list pa svinčnik je pa kaj delala?« 

25 Maja: »Pa še barvala.« 

26 VB: »Barvala. In risala vse, kar je videla okrog sebe.« 

27 Maja: »Pa še mamico bi narisala, pa je bla čist ________.« 
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28 VB: »Ja, to je bilo potem na koncu, ampak počakajmo do tm. Koga je kar na enkrat 

zagledala?« 

29 Zala: »Kobilico.« 

30 VB: »Kobilico ja. A je kobilica pri miru stala, ko jo je risala?« 

31 Otroci odkimajo. 

32 VB: »Ne, kaj pa je počela kobilica?« 

33 Tine: »Skakala.« 

34 VB: »Skakala. In če jo je ona hotela narisati, je morala leteti za njo. A je tako? In je šla za 

njo zelo zelo daleč. In ko ji je kobilica ušla, je kaj ugotovila naša pikapolonica?« 

35Tine: »Izgubila se je.« 

36 VB: »Da se je izgubila. Da ne najde ne svoje marjetice, ne svojega domka in še najbolj je 

bila ţalostna, ker ni bilo njene …« 

37 Maja: »Mamice.« 

38 VB: »Mamice. In kaj je naredila?« 

39 Maja: »Ţalostna.« 

40 VB: »Ţalostna je bil. Kaj ji je začelo teči iz učkov?« 

41 Maja: »Solze.« 

42 VB: »Solzice. Usedla se je s svojo torbo na star čevelj in zajokala, ane?« 

43 Maja: »Ja.« 

44 VB: »Tok je bla ţalostna. A je bla ţalostna?« 

45 Maja: »Ja.« 

46 VB: »Zelo je bila ţalostna. Ane? In ker je tolk časa jokala tukaj pri tem čevlju, je kar 

zaspala. Kaj se je pa zgodilo naslednjega dne? Kdo jo je prebudil? Kdo so tole?« 

47 Maja in Zala: »Mravle.« 

48 VB: »Mravlje so jo prebudile, ko so šle mimo. In čudno se jim je zdelo, da je Pika 

pikapolonica čisto sama tm v starem čevlju. In zato jo je ena mravlja vprašala, če se je 

izgubila, ane? In kaj je rekla pikapolonica?« 

49 Tine: »Sm se izgubila.« 

50 VB: »Sem se izgubila in bi rada svojo …« 

51 Maja: »Mami.« 
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52 VB: »Mamico. In ko ji je … Kako pa je pikapolonica pokazala mravljicam, kakšna je 

njena mamica? Kaj je naredila?« 

53 Tine: »Pokazala.« 

54 VB: »Kje pa jo je imela?« 

55 Tine: »Na listu.« 

56 VB: »Na listu. Kdo pa je narisal na list mamico?« 

57 Tobija: »Pikapoka.« 

58 VB: »Pika je sama narisala svojo mamico. A so mravlje videle kje njeno mamico?« 

59 Otroci: »Ne.« 

60 VB: »Niso videle mamico. Poglejte, takole so se pogovarjale, hudo jim je bilo, ker niso 

mogle pomagati Piki, ampak njene mamice niso videle. Nikjer je niso videle, zato je šla Pika 

kar naprej. In koga je srečala na deteljici?« 

61 Tine: »Čmrlja.« 

62 VB: »Čmrlja je srečala na deteljici. A je tudi čmrlja povprašala?« 

63 Maja: »Ja.« 

64 VB: »Ja, a se je kej bala čmrlja?« 

65 Maja: »Ne.« 

66 VB: »Ne, nč se ni bala čmrlja, kar lepo ga je ogovorila, gospod čmrlj in ga je vprašala. A 

je čmrlj videl kje njeno mamico?« 

67 Maja: »Ne.« 

68 VB: »Nč ni videl njeno mamico. In je šla Pika pikapolonica spet ţalostna naprej. Pa je 

srečala tm pri vodi  kačjo pastirico in male kačje pastirčke, ki so se igrali. A so oni videli 

njeno mamico?« 

69 Otroci: »Ne.« 

70 VB: »Ne in niso ji mogli pomagati, ker nikjer niso videli njene mamice in niso morali, 

mogli povedati, kje je. Potem je pa tm v vodi zagledala še …« 

71 Tine: »Eno ţabo.« 

72 VB: »Ţabo. A se je ţabe kej ustrašila?« 

73 Otroci: »Ne.« 

74 VB: »Ţabe se je pa prestrašila.« 

75 Maja: »Ja.« 
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76 VB: »A se kdo spomni, kaj se je spomnila Pika? Kaj ji je mamica povedala, da počno 

ţabe, kadar so lačne?« 

77 Tobija: »Pojejo pikepoke.« 

78 VB: »Pikapolonice pojejo, če so ţabe lačne, zato se je pikapolonica ţabe malo prestrašila, 

ampak je vseeno zbrala pogum in pokazala ţabi …« 

79 Tine: »A veš kaj … enkrat sem bil pri Ivani, pol pa sm pogledu skoz vrata, pol pa so ble 

maškarce.« 

80 VB: »Aja, maškare. Ampak to ni maškara, ane?« 

81 Tine: »Ja, pol sm jih se pa ustrašu. Pol je pa Ivana šla vn pa jim je dala denarček, pol pa 

…« 

82 VB: »Pol so pa šle, ane. In tako kot si se ti prestrašil maškar, tako se je pikapolonica bala 

ţabe. Ampak ker je ţelela ţabo vprašati, če je kej videla njeno mamico, je morala zbrati 

pogum. In je to tudi naredila. A jo je ţaba pojedla?« 

83 Otroci: »Ne.« 

84 VB: »Ne, a je ţaba kej videla njeno mamico?« 

85 Otroci: »Ne.« 

86 VB: »Ne, ni je videla, ni je niti pojedla, hudo ji je bilo, da ni mogla pomagati Piki in je 

kam odskakljala?« V vodo ane. V potoček je odskakljala. Pika Pikapolonica pa je zagledala, 

koga? Kdo je pokukal ven iz vode? Kdo je tole?« 

87 Maja: »Bober.« 

88 VB: »Ni bober, ampak …« 

89 Tibor: »Vidra.« 

90 VB: »Vidra ja, bravo Tibor. To je vidra. In tudi vidro je pikapolonica vprašala, če je videla 

kaj njeno mamico, pa tudi vidra jo ni videla, ane. tudi vidra jo ni videla. In potem se je kam 

usedla Pika? Kam se je usedla?« 

91 Jure: »Na gobo.« 

92 VB: »Ne na gobo, ampak kam?« 

93 Jure: »Zravn gobe.« 

94 VB: »A, zraven gobe, spodaj pod njen klobuček in spet jokala. Ja, in kaj je potem rekla? 

Vse ţivali so rekle, da je moja mamica lepo narisana, ampak ni lepa. Kakšna je rekla Pika, da 

je?« 
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95 Tobija: »Grda.« 

96 VB: »Grda. In kaj je naredila?« 

97 Maja: »Strgala.« 

98 VB: »Strgala je svojo …« 

99 Maja: »Risbico.« 

100 VB: »Risbico. Si je mislila, moram lepšo narisati, ta je grda in zato jo niso ţivali 

prepoznale. Ko je tamle jokala, je za seboj zaslišala glas. Kaj so rekle ţivali, ki so prišle za 

njo? Kaj so jo vprašale? Zakaj je strgala …« 

101 Tine: »Njeno risbico.« 

102 VB: »Risbico, ker je tako lepo narisala mamico. Kaj pa je rekla pikapolonica?« 

103 Tobija: »K je grda.« 

104 Tine: »K je grda.« 

105 VB: »Ja, ker je grda. Ampak potem je pa obrnila svojo glavico okrog in koga je zagledala 

…« 

106 Tibija: »Kačji pastir«. 

107 VB: »Kačje pastirje, koga še?« 

108 Maja: »Ţabo.« 

109 Manca: »Hrčka.« 

110 VB:  »Ţabo. Ne hrčka, vidro, pa mravljice pa še čmrlja, ane in koga je še zagledala? 

Koga še je zagledala? Kdo je bil z njimi?« 

111 Tibor: »Mamica.« 

112 VB: »Pa še mamica je bila z njimi. In kaj je naredila mamica? Stisnila je malo 

pikapolonico …« 

113 Maja: »In sta odleteli.« 

114 VB: »In sta odleteli, kam sta pa odleteli?« 

115 Maja: »Na list.« 

116 VB: »Na list. Kateri pa je bil ta list?« 

117 Maja: »Zelen.« 

118 Tobija: »Najboljši.« 

119 VB: »Najboljši, tisti ki ga je imela pika najrajši. In potem je rekla Pika: nikoli več ne bom 

kr letela za kobilico, kr nej skaklja, jst bom pa tukaj na svojem listu, na svojem vrtu, na svojih 
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roţicah sedela,  ane, saj je tudi mamico njeno skrbelo, ker ni bilo nikjer pikapolonice. Še 

dobro, da je Pika narisala svojo mamico lepo in da so jo ţivali lahko našle in pripeljale k 

Piki.«  

120 VB: »A je bla lepa pravljica?« 

121 Otroci: »Ja.« 

 

ZELO LAČNA GOSENICA 

1 VB: »No zdej pa poglejmo še enkrat, kaj se je dogajalo s temle sončkom, ki je osvetlil nebo, 

potem ko je po eni veliki dolgi noči, temni noči, v kateri pa je svetila …« 

2 Otroci: »Luna.« 

3 VB: »Luna.« 

4 Jure: »Pa jajčka.« 

5 VB: »Ja iz jajčka na listu prilezel kdo?« 

6 Maja: »Gosenica.« 

7 VB: »Kakšna pa je bila tale gosenica? Kakšna je bila tale gosenica?« 

8 Lara: »Mejhna.« 

9 VB: »Čisto majhna, ampak bila je pa kakšna, ker je bila čisto majhna? In je vedela da mora 

še zrasti, je bila zelo …« 

10 Maja: »Lačna.« 

11 VB: »Lačna. In je jedla. Cel teden je jedla. V nedeljo je jajček počil in potem je takoj 

začela iskati hrano.« 

12 VB: »In kaj je našla najprej?« 

13 Jure: »Jabolko.« 

14 VB: »Koliko pa je bilo jabolk? Koliko je jabolk?« 

15 Lara: »Eno.« 

16 VB: »Eno jabolko. In pregrizla se je skozi to jabolko in prilezla je …« 

17 Manca: »Dve hruške.« 

18 VB: »Do dveh hrušk. A je tudi te dve hruške pregrizla?« 

19 Otroci: »Ja.« 

20 VB: »Ja, tudi te dve hruške je pregrizla. In je prišla do …« 

21 Manca: »Sliv.« 
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22 VB: »Sliv, koliko pa je sliv?« 

23 Jure: »Am, ena, dva, štiri, pet.« 

24 VB: »Ne, še enkrat.« 

25 Vsi skupaj: »Ena, dva, tri.« 

26 VB: »Tri slive so. In vse tri slive je pregrizla. A je bila sita?« 

27 Nekateri otroci rečejo JA, nekateri odkimajo. 

28 VB: »Ne, še vedno je bila lačna. Potem pa je našla …« 

29 Otroci: »Jagode.« 

30 VB: »Jagode, dejmo jih preštet.« 

31 Vsi: » Ena, dva, tri štiri.« 

32 VB: »In vse štiri jagode je pre …« 

33 Jure: »Pojedla.« 

34 VB: »Pregrizla. In, ali je bila še lačna?« 

35 Otroci: »Ja.« 

36 VB: »Ja, še. In je lezla naprej, poglejte, proti …« 

37 Tibor: »Pomarančam.« 

38 VB: »Pomarančam. Koliko je bilo pa pomaranč?« 

39 Vsi skupaj: »Ena, dva, tri, štiri, pet.« 

40 VB: »Pet pomaranč. A majo vse pomaranče luknjice?« 

41 Otroci: »Ja.« 

42 VB: »To pomeni, da je pregrizla čisto vse pomaranče. A je bila zdej sita?« 

43 Lara: »Ja.« 

44 VB: »Ni bila sita. Naslednji dan je bila nedelja in v nedeljo pa ni jedla samo eno stvar, 

ampak veliko različnih stvari. Kaj je jedla?« 

45 Jure: »Am čokolado.« 

46 VB: »Ja, čokoladno torto, potem je jedla …« 

47 Otroci in Zofija skupaj: »Sladoled, kumarice, sir, salamo, liziko …« 

48 VB: »Češnjevo …« 

49 Tibor: »Pito.« 

50 VB: »Pito, to je …« 

51 Jure: »Klobasa.« 
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52 VB: »Klobasa, kolaček, ane, to je pa še …« 

53 Otroci: »Lubenica.« 

54 VB: »In to vse je pojedla v nedeljo. Koliko stvari? Preštejmo jih?« 

55 Vsi skupaj: »Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset.« 

56 VB: »Deset. Dobro, dobro, da znamo mi tok štet, ker je pojedla kar deset stvari. Ampak 

kaj se je pa zvečer zgodilo?« 

57 Manca: »Trebušček jo je bolel.« 

58 VB: »Jo je pa bolel trebušček in prov teţko je zaspala, ane, ker kadar te trebušček boli, se 

slabo počutiš.« 

59 Matic: »Enkrat je mene trebušček bolel.« 

60 VB: »Ja, potem pa je prišla spet nedelja in kaj je pregrizla v nedeljo?« 

61 Jure: »Aam ...« 

62 VB: »Kaj je to?« 

63 Tibor: »List.« 

64 VB: »List. In to ne samo enkrat, preštejmo kolikokrat je pregrizla list?« 

65 Otroci: »En, dva, tri, štiri, pet.« 

66 VB: »Enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat, petkrat.« 

67 VB: »Petkrat je.  Jure ne kriči tolk. Petkrat je pregrizla list, a jo je še bolel trebušček?« 

68 Jure: »Ne.« 

69 VB: »Ne, in proti listu, oziroma po vejici od lista je zlezla do steblca. A je bla zdej še 

mejčkana gosenica?« 

70 Jure: »Ne, velika.« 

71 VB: »Velika debela gosenica. In potem se ta velika debela gosenica sploh ni mogla več 

premikati in okrog sebe je naredila …« 

72 Tibor: »Bubo.« 

73 VB: »Hišico, bubo. Zdej ni bila več gosenica, ampak  je bila buba. Potem je pa čakala v 

ponedeljek, v torek, pa v sredo, četrtek, v petek, soboto in nedeljo. In potem še en teden: 

ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek sobota in nedelja. Dva tedna in tale buba ni nč jedla, 

čisto pri miru je počivala. Potem je pa prišla spet nedelja in tale buba je dobila luknjico. Kdo 

jo je naredil?« 

74 Tine: »Metuljček.« 
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75 VB: »Metuljček, ki se je iz gosenice razvil v bubi. In potem skozi tisto luknjico v am, bubi 

ni prilezla ven gosenica, ampak  je priletel, kdo je priletel?« 

76 Tibor: »Metuljček.« 

77 VB: »Metuljček. A poznamo mi kkšno pesmico o metuljčku?« 

 

ZELO OSAMLJENA KRESNIČKA 

1 VB: »No dejmo še enkrat pogledat, kaj se je dogajalo s tole našo kresničko. Tole je naša 

kresnička. Kakšna pa je bila kresnička?« 

2 Zala: »Osamljena.« 

3 VB: »Osamljena. A je bila zaradi tega vesela?« 

4 Tine: »Ne.« 

5 Maja: »Ţalostna.« 

6 VB: »Ţalostna. In koga je iskala?« 

7 Zala: »Prijatelje.« 

8 VB: »Druge kresničke. Kako pa je iskala svoje kresničke?« 

9 Zala: »Z lučko.« 

10 VB: »Z lučko. Ni jih klicala, ane, z lučko. Kaj pa je delala z lučko?« 

11 Zala: »Aam, priţigala pa ugašala.« 

12 VB: »Priţigala in ugašala je lučko. Poglejte, in to se je dogajalo kdaj?« 

13 Lara: »Noč.« 

14 VB: »Ponoči, ko je bila noč. Takrt se zbudijo kresničke in grejo na travnik iskat svoje 

prijatelje in prijateljice. Ko je noč. Tole je naša kresnička.« 

15 Nina: »Matic, Matic, Matic (opozarja otroka).« 

16 VB: »Ţelel si si bit pri Nalu, zdj boš šel pa drugam.« 

17 VB: »Tole je naša kresnička ane. In takoj ko je, kdo je zašel za goro?« 

18 Zala: »Am, sonce.« 

19 VB: »Sonce je zašlo za goro in na nebu se je naredila …« 

20 Zala: »Noč.« 

21 VB: »In na nebo je tedaj priletela …« 

22 Zala: (rekla je nekaj nerazumljivega) 

23 VB: »Evo, in tako kot smo ţe prej ugotovili, je iskala prijatelje.« 
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24 Maja: »Kresničke.« 

25 VB: »Ja. In, ja druge kresničke ja.« 

26 Ruben: »Pr meni je ţe tudi bla.« 

27 VB: »Svojo lučko je priţgala ane in z njo utripala.« 

28 Jure: »Ja, pa lučko ugašala pa upihala …« 

29 Ruben: »Pri meni je tudi bla.« 

30 VB: »Tudi pri tebi je bla.« 

31 Ruben: »Ja.« 

32 VB: »In potem je kaj zagledala v daljavi?« 

33 Zala: »Luč.« 

34 VB: »Luč, in kaj je naredila?« 

35 Zala: »Am, mislila je, da je …« 

36 VB: »Proti njej je zletela, ampak ko je pa priletela do nje, je pa kaj ugotovila?« 

37 Nina: »Obrn se okrog. Noge dej dol, pa ne bod nesramen.« 

38 VB: »Da to, pšt, ugotovila je, da to ni kresnička. Kaj pa je bilo?« 

39 Tine: »Lučka, ki je svetila v noč.« 

40 VB: »Ja, lučka, ki je svetila v noč, ane. Ţarnica, a je bila ţarnica?« 

41 Nina: »Matic, okrog se obrn.« 

42 VB: »Potem je spet zagledala lučko. Kaj je pa zdej naredila?« 

43 Zala: »Letla proti njej.« 

44 VB: »Spet je poletela proti njej.« 

45 Maja: »Pa to ni kresnička.« 

46 VB: »Kaj pa je bilo?« 

47 Maja: »Luč.« 

48 VB: »Kakšna lučka je bila to?« 

49 Zala: »Bela.« 

50 VB: »Bela lučka, kako rečemo tejle lučki?« 

51 Zala: »Sveča.« 

52 VB: »Sveča je to ja.« 

53 Maja: »Pa to ni am kresnička.« 

54 VB: »Ni bila kresnička.«  
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55 Maja: nekaj nerazločnega pove 

56 VB: »To je bila luč, ki je svetila v noč. Potem je zagledala …« 

57 Tine: »Še eno luč.« 

58 VB: »Še eno luč. In kaj je zdej storila?« 

59 Maja: »Pa to ni kresnička.« 

60 VB: »Kdaj pa je ugotovila, da to ni kresnička?« 

61 Zala: »Am, ko je ?« 

62 VB: »Ja, ko je priletela …« 

63 Zala: »K njej.« 

64 VB: »K njej, ane.« 

65 Tobija: »Ponoč sveti.« 

66 VB: »In ugotovila, da je to samo svetilka.« 

67 Otrok: »Spet je ...« 

68 VB: »Ja, in je zagledala …« 

69 Zala: »Svečka.« 

70 VB: »Spet eno luč. A je spet poletela k njej?« 

71 Zala: »Ja.« 

72 VB: »In kaj je ugotovila? Da to ni kresnička, ampak da je to tudi …« 

73 Otroci: »Luč.« 

74 VB: »Luč, svetilka kot je to tudi svetilko, ki jo je nekdo nesel. Ane. Potem je pa zagledala 

več luči.« 

75 Zala: »Kuţa.« 

76 VB: »Dve lučki. Pa še dve lučki.« 

77 Zala: »Mačka je.« 

78 VB: »Pa še dve lučki.« 

79 Jure: »Am, sova.« 

80 Zala: »Uhica.« 

81 VB: »Ja, to so bili: kuţa, mačka …« 

82 Tobija: »To so ţivali.« 

83 VB: »In sova. To so ţivali in to spet niso …« 

84 Zala: »Kresnice.« 
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85 VB: »Kresničke. Mačka je mačka, kuţa je kuţa, sova pa sova. Ampak to so ţivali, ki se 

jim ponoči tudi svetijo učki. Tako kot kresnički zadek. Ane. Mački kuţku pa sovi se svetijo 

učki, kresnički pa zadek.« 

(En fantek ves čas sezuva copate in draţi druge otroke.) 

86 Nina: »Nč se ne hval, ker jih bom vrgla v smeti. Tobija posluša pravljico in bodi čist tiho.« 

87 VB: »Potem je pa, tm od teh ţivali je kr hitro zletela proč.« 

88 VB: En fantek nagaja drugemu: »A boš lahko poslušal? Potem se tmle usedi in pusti Nala 

pri miru.« 

89 Nina: »Nal, ti se pa tud used.« 

90 VB: Fantek ne odneha: »Ţan, pusti ga.« 

91 Ruben: »Tm je ţe bla sova.« 

92 VB: »A je ţe bla? A si vidu njene učke?« 

93 Ruben: »Ja.« 

94 VB: »Ampak kresnička je pa potem zagledala še eno veliko luč.« 

95 Zala: »Od avta.« 

96 VB: »In je zdj poletela k njej.« 

97 Zala: »Amm od avta je bila.« 

98 VB: »Ampak je bila ta luč od avta. Ni bila njena prijateljica kresnička.« 

99 Otroci: »Ne.« 

100 VB: »In potem je zagledala …« 

101 Nina: »Nal in Ţan.« 

102 VB: »Na nebu polno pisanih …« 

103 Otroci: »Lučk.« 

104 VB: »Lučk.« 

105 Zala: »Od nogometa.« 

106 VB: »Od ognjemeta.« 

107 Zala: »Ej mi smo _______, pa je bla noč pa je bil tut nogomet.« 

108 VB: »Ja.« 

109 Nina: »Ognjemet.« 

110 VB: »Ne nogomet, ognjemet.« 

111 Otroci: »Ognjemet.« 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nina Filipan: Pogovor o prebrani pravljici med vzgojiteljico in otroki 

107 

 

112 VB: »Ognjemet je to. In je morala kresnička spet mimo ognjemeta, ker to niso bile njene 

prijatelji letet naprej v noč. A je imela kkšne prijatelje?« 

113 Otroci: »Ne.« 

114 VB: »Čisto sama je morala nadaljevati pot. Potem je pa na nebu zagledala polno 

utripajočih …« 

115 Zala: »Kresničk.« 

116 VB: »Kresničk, in ko je priletela do njih je pa ugotovila, da to pa, kaj so?« 

117 Otroci: »Kresničke. To so njeni …« 

118 Maja: »Prijatelji.« 

119 Tobija: »Zdj se pa sveti.« 

120 VB: »Ja, ko odprem list. Notri je baterija in ko jst odprem knjigo na tejle strani se začnejo 

tele lučke priţigat in ugašat. Tako kot takrat, ko si kresničke iščejo svoje prijatelje. Zapreš, ne 

iščeš prijateljev, odpreš, iščeš prijatelje. A je tako?« 

121 Tobija: »Zdj pa še jest.« 

122 VB: »Kaj boš ti?« 

123 Tobija: »?« 

124 VB: »No pa pridi povedat.« 

Fantek je šel in povedal pravljico po svoje (všeč so mu bile lučke, ki so se priţigale in 

ugašale). 

 

MUHA MALKA 

1 VB: »Kaj nardijo kuţki, kdr grejo na sprehod kar tam na cesti al pa ob robu ceste?« 

2 Jure: »Kakajo.« 

3 VB: »Kakajo. In tiste kupčke kakcev imajo muhe zelo rade. Ane. Zelo rade.« 

4 Jure: »Ja pa lulanje.« 

5 VB: »In tm kjer je kkšen kakec, je okrog po navadi polno muh. A so muhe?« 

6 Jure: »Ja, pol pa je …« 

7 VB: »Ja.« 

8 Jure: »Enkrat se pr brodari se pokakala raca pa polulala.« 

9 VB: »A bejš no.  Kdo je tole?« 

10 Tine: »Muha.« 
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11 VB: »Kako ji je pa ime? Kako ji je ţe bilo ime tejle naši?« 

12 Tobija: »Malka.« 

13 VB: »Malka je bila tale naša muha.  In tale naša muha je bila prav dobre volje. A je bla 

dobre volje?« 

14 Otroci: »Ja.« 

15 VB: »Ja prav dobre volje. Kaj pa je počela tale Malka? Kakšno stanovanje je imela Malka, 

Manca? Manca, kakšno je bilo njeno, a je bilo čisto njeno stanovanje?« 

Manca odkima. 

16 VB: »Kakšno pa je bilo?« 

17 Jure: »Kr od smet.« 

18 VB: »Grdo. Popackano. Umazano. A je Malka kdaj pomivala po tleh?« 

19 Otroci: »Ne.« 

20 VB: »Pa prala? Pa brisala mizo? A se je sploh kej umila, preden je šla spat?« 

Otroci odkimavajo. 

21 VB: »Ne, pa ko je prišla domov, kjer je hodila po smetnjakih, tam je vse umazano, a se je 

umila pa preobula?« 

22 Lara: »Ne.« 

23 VB: »Ne in niti se ni preoblekla, ampak se je samo ulegla v svojo posteljo, ki je bila tudi 

umazana in je zaspala. A je tako? Poglejte, to je bilo pa njeno delo. Kaj pa je delala?« 

24 Jure: »Razmetala je.« 

25 VB: »Kje je razmetavala pa brskala?« 

26 Jure: »Am, po smetnjakih.« 

27 VB: »Ja, po smetnjakih. Kaj pa damo mi v smetnjake?« 

28 Jure: »Ja, škornje.« 

29 VB: »Stare škornje umazane, pa kaj še?« 

30 Manca: »Copate.« 

31 VB: »Copate, kaj še?« 

32 Tobija: »Umazane copate.« 

33 VB: »Umazane, strgane, stare smeti. In tm v smetnjakih.« 

34 Jure: »Am koš če je …« 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nina Filipan: Pogovor o prebrani pravljici med vzgojiteljico in otroki 

109 

 

35 VB: »Če ga ne rabimo več. Kaj pa une odpadke, k recimo, kaj jst vem, ko pojemo mi celo 

ţemljico, kam vrţemo tisto vrečko od ţemljice?« 

36 Matic: »V smetnjak.« 

37 VB: »V smeti.  Kaj pa recimo, ko pojemo celo pašteto, kam vrţemo tisto škatlico, v kateri 

je bila pašteta?« 

38 Otroci: »V smeti.« 

39 VB: »In pol je tm notr v tistih smeteh polno različnih umazanih stvari. Tiste stvari je imela 

najraje muha. In potem ker je, muha se ni nikoli umila, brskala je po smeteh,  je smrdela.« 

40 Tine: »Neki bi jst povedov.« 

41 VB: »No, pa dej.« 

42 Tine: »Ja, pa strgane nogavice lahko daš v koš.« 

43 VB: »Ja, loh jih daš v koš. Ampak a je bla muha zaradi tega ţalostna, ker je smrdela?« 

Otroci govorijo en čez drugega. 

44 VB: »Nee, kam se je usedla?« 

45 Tobija: »Na drekec.« 

46 VB: »Ja, na drekec se je usedla in tm jedla malico. In potem je šla vsa umazana in 

smrdljiva spat. In metuljček pa čebelica je nista nikoli povabila v svoj domek, zato ker je 

potem še v njunem domku smrdelo, če je prišla tja muha Malka. Ane. Kaj pa je nekega dne se 

muha Malka odločila? Kaj se je odločila?« 

47 Lara: »Da si bo zobe umila.« 

48 VB: »Da si bo zobe umila, pa kaj še?« 

49 Tobija: »Da se bo umila.« 

50 VB: »Pa še ona se bo umila, pa kaj je še očistila?« 

51 ?: »Zobe.« 

52 VB: »Kaj pa njeno stanovanje? A je stanovanje tudi očistila? Tudi stanovanje je očistila in 

zavese je oprala. A je? In bila je čista.« 

Dve deklici se prepirata 

53 VB »Pa pejt prosim na stol. Pejt na stolček lej, tm zravn Nala je še eden. Maja dej se ti 

usest na stol, k si pridna punca, pa bo.«  

54 VB: »A je še smrdela?« 

55 Otroci: »Ne.« 
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56 Jure: »Kva je pa unu?« 

57 VB: »Ja, tuki je še dala neki v laske. Kaj je tole?« 

58 Jure: »Ne, kva je tole?« 

59 VB: »To je lijak.« 

Jure: pokaţe na slikco. 

60 VB: »Tok je bla umazana voda k se je ona umivala.« 

61 Matic: »Kdo je kaku?« 

62 VB: »Poglejte, kolk je bla umazana voda.« 

63 Matic: »Ej kdo je kaku?« 

64 VB: »Ni kakov. In ona je imeal še na svoji glavici še mašnico, tako je bila lepa. In potem 

jo je čebela Adela povabila na čaj. Ampak, a je muha lepo počasi pila?« 

65 Otroci: »Ne.« 

66 VB: »Ne, vse je kr zvrnila na enkrat in potem  ko je bila vsa popackana se je kam obrisala? 

Kr v Adelin …« 

67 Jure: »Mizo.« 

68 VB: »Ne mizo, ampak …« 

69 Matic: »V prt.« 

70 VB: »V prt, ki ga je imela na mizi. A se mi obrišemo kr v prt, k ga imamo na mizi?« 

71 Otroci: »Ne.« 

72 VB: »Ne, kakšen je potem prt?« 

73 Tobija: »Umazan.« 

74 VB: »Umazan ane. Ja in potem nimamo čistega stanovanja.« 

75 Matic: »Pol ga moraš pa oprat.« 

76 VB: »Ja, ga moraš oprat. Ja, metuljček Matiček je tudi povabil muho Malko na obisk. Kaj 

je pa spekel za muho? Kaj je sp …?« 

77 Lara: »Čebelco.« 

78 VB: »Ne, kaj je metuljček Matiček kaj je spekel, ko je prišla muha na obisk? Kaj je 

spekel? A je potičko spekel?« 

Otroci prikimajo. 

79 VB: »Ampak, kaj je nardila muha Malka?« 

80 Nina: »Matic, okrog se obrni.« 
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81 Maja: »Vse je pojedla.« 

82 VB: »Tako, čisto celo potico je sama zba, in to ne lepo pojedla, grdo jo je zbasala v usta in 

je nasmetila celo stanovanje z drobtinicami, ki so ji letele iz ust pa na vse strani. In je imel 

potem metuljček vse umazano. A je imel umazano stanovanje? Tega pa metuljček ni maral, 

ane?« 

83 Lara: »Ne.« 

84 VB: »In potem, ko sta se srečala metulječk in čebelica, je rekel čebelici, da on ne bo nikoli 

več povabil muho na obisk. Čebelica je pa ravno tako rekla, ane? Jst tudi ne bom več povabila 

muhe Malke na obisk, tudi če je čista, je še vedno muha. Potem je pa kaj počela muha?« 

85 VB: »A je tole čebelica?« 

86 Otroci: »Ne, muha.« 

87 VB: »Ne, muha. Kaj pa dela tale muha?« 

88 Maja: »Nabira med.« 

89 VB: »Nabira med, ampak drugač ga ne nabira muha, ane? Kdo nabira med?« 

90 Tobija: »Čebelica.« 

91 VB: »Čebelice. Poglejte, nekega dne pa jo je srečala muha Zalka in se ji je smejala. Zakaj 

se ji je smejala?«  

92 Tobija: »Zato kej je smešna bila umazana.« 

93 VB: »Ja, zato ker je videla muho Malko, kako nabira med, pa si mislila … tega pa ţe ne 

počnejo muhe. In videla je muho Malko, ki je imela na glavi mašnico. In se ji je zdela smešna 

in bila je čista pa si je mislila, muhe pa ţe niso čiste, muhe so …« 

94 Otroci: »Umazane.« 

95 VB: »Umazane. In potem jo je povabila k sebi v mesto. Kaj sta pa potem v mestu delali? A 

sta potem čistile stanovanje pa pospravljali?« 

96 Otroci: »Ne.« 

97 VB: »Ne, kaj pa sta delali? Jedli sta, kje sta jedli?« 

98 Tibor: »V smetnjakih.« 

99 VB: »V smetnjakih. Spet sta brskali po smetnjakih, jedli iz smetnjaka in bili vse umazani. 

A sta bili čisti muhi?« 

100 Lara: »Ne.« 
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101 VB: »Ne, spet sta bili umazani muhi. In muha Malka nikoli več ni prišla na travnik, 

ampak je pri muhi Zalki ostala v mestu.  In tm sta se onidve lepo imeli. Na travniku pa so se 

imele lepo ţivali, ki so bile tm doma. Ja in so bile čiste. Mi bomo šli potem na travnik in 

bomo pogledali a bomo na travniku videli metuljčka, čebelico a bomo mogoče na travniku 

videli tudi kkšno muho.«  

102 Tobija: »Al pa komarja.« 

103 VB: »Kaj vi mislite, a lahko mi, a lahko mi zunaj na travniku vidimo muho?« 

104 Otroci: »Nee.« 

105 VB: »Bomo videli, če bo.« 

106 Tobija: »Al pa komarja.« 

107 VB: »Al pa komarja.« 

Otroci govorijo nerazločno. 

108 VB: »Al pa mravljico, ja. Bomo šli pogledat, koga bomo mi vidl na travniku.« 
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Starost otrok: 5–6 let 

 

Vzgojiteljica: VC 

Pomočnica vzgojiteljice: PVC 

‒ Knister: LEPA IZABELA 

Št. prisotnih otrok: 13 od 24 

‒ Marcus Pfister: MAVRIČNA RIBICA ZGLADI PREPIR 

Št. prisotnih otrok: 18 od 24 

 

LEPA IZABELA 

Pogovor po prebrani pravljici je začela deklica Klara. 

1 Klara: »Je rekla, da mu koţe ne da, zarad tega, ker je njena koţa tok lepa.« 

2 VC: »Tok je rekla, da je njena koţa tok lepa, da je ne more pogrešiti niti …« 

3 Katjuša: »Koščka.« 

4 VC: »Koščka dlake. Kakšen koţuh?« 

5 Katjuša: »Pol je pa tok zrastu, da sploh ni vidla in komi je hodila.« 

6 VC: »In komi je hodila, ampak še vedno se ji je zdelo, da je ona …« 

7 Katjuša: »Najlepša.« 

8 VC: »Najlepša.« 

9 Erik: »Pa ni več lepa.« 

10 Katjuša: »Sova, sova ji je rekla, nej se ustriţe.« 

11 VC: »Ja, pa je ona, a je imela kej prijateljev. Se je z njimi kej druţila?« 

12 Otroci: »Nee.« 

13 VC: »Ne, ona je samo vedela da je …« 

14 Katjuša: »Ovca.« 

15 VC: »Ovca in da je ona najlepša.« 

16 Lina: »Misnla je samo na svojo koţo.« 

17 VC: »Točno Lina, mislila je samo na svojo koţo, njej je blo sam to všeč, da je ona …« 

18 Erik: »Najlepša.« 

19 VC: »Lepa. In da je ona lepa in je bla vaţna in je čisto pozabila na svoje prijatelje.« 
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20 Erik: »Pa tut …« 

21 VC »Na ţivali, ane?« 

22 Erik: »Pa tut je rekla, da se … nejprej se je hotla ustrišt, pol se pa ni, pol se pa ni več 

hotla.« 

23 VC: »Pol se pa kr ni hotla, pa kr pozabila in ji je ta dlaka in volna zrastla ţe prov …« 

24 Klara: »Pol se je pa u drevo zaletela, ker ni nč vidla.« 

25 VC: »Seveda.« 

26 Katjuša: »Pol je pa sova rekla, nej se ustrič, pol se je pa ustrigla.« 

27 VC: »Ja, zakaj pa ji je rekla …?« 

28 Katjuša: »Zato, ker ti je tako vroče.« 

29 VC: »Ker ji je bilo vroče, ker ni nč …« 

30 Otroci: »Vidla.« 

31 VC: »Vidla in ni ker ni mogla … Kaj ni še mogla početi?« 

32 Klara: »Dihat.« 

33 VC: »Ne.« 

34 Andraţ: »Hodit.« 

35 VC: »Hodit, bravo, Andraţ, ni mogla tako skakat kot druge ovce, ane?« 

36 Katjuša: »Ja, pol je pa sova rekla, kje prletela tm, nej se ostriţe, se je šla ustriš in domov je 

pršla cela ostriţena.« 

37 VC: »Ja.« 

38 Lina: »Mav je mela na hrbtu še mav …« 

39 VC: »Ja, sova ji je rekla …« 

40 Lina: »Tuki je mela še mav volne gor …« 

41 VC: »Naj se gre ostrišt, da bo tista njena volna lahko zelo koristila drugim ţivalim, ane?« 

42 Katjuša: »Potem so pa mele …« 

43 VC: »Naj premisli in se odloči, ane?« 

44 Lina: »Martinaa.« 

45 VC: »Ja?« 

Otroci govorijo drug čez drugeg.. 

46 VC: »Počakaj, počakaj Lina govori. A, Katjuša, Lina ma nekaj za povedat.« 

47 Lina: »Moja mama mi je iz volne naredla rokavičke pa kapico …« 
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48 VC: »Ja, ja.« 

49 Katjuša: »Zdj je pa ţe tok …« 

50 VC: »In potem, a se je odločila, da da svojo volno stran in jo podari ţivalim?« 

51 Otroci: »Jaa.« 

52 VC: »Ja.« 

53 Katjuša: »Ja, in polţek je dobil rokavice.« 

54 VC: »Ja.« 

55 Klara: »Kača je dobila, je dobila nogavico, miška rokavico, pujsek je dobil deko, srnica pa 

…« 

56 Katjuša: »Pa šal pa eno rokavico …« 

57 Erik: »Pa eno rokavico.« 

58 VC: »Ja. Prav za vse ţivali je bilo dovolj volne. Katjuša, kaj delaš s knjigo? Odloţi knjigo 

na poličko.« 

59 Jaka: »Kača je dobla pa nogavico.« 

60 VC: »Nogavico, ane, pa je lepo zlezla not in je bla lepo na toplem.« 

61 Lina: »Pa kapo, pa kapo je dobila.« 

62 VC: »Ja, pa prav vse ţivali so bile zelo zadovoljne. Kaj pa ovčka, kaj pa z njo se zgodilo? 

Je bla zadovoljna, ker je dala volno stran?« 

63 Otroci: »Jaa…« 

64 VC: »Ja, in komaj je čakala …« 

65 Klara: »Da pride k babici.« 

66 VC: »In ji pokaţe, ane?« 

67 Erik: »Ne, mami.« 

68 VC: »Da se je ostrigla. Ja, tako. Mamica je bla pa seveda na njo ponosna, ane, ker ni …« 

69 Katjuša: »Sam mami ni bla čist ustriţena.« 

70 VC: »Ker ni več … ja, ne postriţejo ovce čist do gole koţe, ane. Mal je še mela, ker potem 

dlaka  ji raste, to je tko, kt če se mi čist na kratko postriţemo, nam ravno tako zrastejo potem 

lasje, ane? Ovčke, ovčkam pa dlaka, ane?« 

71 Klara: »Kaj pa, če se bi ovčka cela postrigla, da tut koščka, aa dlake ne bi mela«. 

72 VC: »Ravno tako bi ji zrastl novi lasje. Kkšni, a moški se kdaj čist pobrijejo, da nimajo 

čist nč las, da majo sm tkole okroglo glavo, ampak …« 
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73 Lina: »Sej bubi tut nč las nima.« 

74 VC: »Ja, no, vidiš, in potem čez čs zrastejo, če se čist na kratko postriţejo, ane. Ker notri v 

koţi so take koreninice, k zrastejo pol lasje. Dobro.« 

 

MAVRIČNA RIBICA ZGLADI PREPIR 

1 Andraţ: »Martina, Tine me je pa celo pravljico motu.« 

2 VC: »Tine, ne moti Andraţa ker je hotel poslušat. Torej, kaj se je zgodilo v tej pravljici v 

morju?« 

3 ?: »Kit je biu.« 

4 VC: »V morju, ja v morju so ţivele kdo?« 

5 Otroci: »Ribe.« 

6 VC: »Ja, ribe, pa kdo še?« 

7 Otroci: »Pa morski kit, pa mavrične ribice.« 

8 VC: »In morski kit, mavrične ribice ja. In kit … A pa so tile,a so bile tele ţivali prijateljice 

med seboj?« 

9 Otroci: »Jaa, nee.« 

10 VC: »Ribice so bile prijatle med seboj.« 

11 Otroci: »Jaa.« 

12 VC: »Ja, kaj pa kit?« 

13 Otroci: »Nee..« 

14 VC: »Zakaj mislite, da ni biu prjatu?« 

15 Ţiva: »Ker so se pogovarjale o njem.« 

16 VC: »Ja, točno. Ribice, kaj so mislile ribice o kitu?« 

17 Ţiva: »Da bo vse, da bo vse …« 

18 Nejc: »Da bo vse rakce pojedu.« 

19 VC: »Da bo vse rakce in vso hrano pojedu.« 

20 Ţiva: »Ja, da ne bojo one mele nč.« 

21 VC: »Da one ne bojo nč, bravo.« 

22 Nejc: »In pol je kit reku, da bo poiskal novo lovišče.« 

23 VC: »Ja, to na koncu pravljice. Ampak, katera riba je mislila najbolj grdo o kitu? Katera je 

začela tale prepir, k je rekla drugim ribicam …« 
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24 Andraţ: »Morski ptič.« 

25 VC: »Nazo …« 

26 VC: »Riba nazobčenka je nekega dne prišla do ribic in..kaj jim je rekla?« 

27 Ţiva: »Da morski kit opazuje njih pa grdo gleda.« 

28 VC: »Ja, pa je morski kit …« 

29 Jaka: »Kje pa je ta nazobčenka?« 

30 VC: »Res grdo gledal. A je mel morski kit res kkšne slabe namene?« 

31 Otroci: »Jaa …« 

32 VC: »Res?« 

33 Nejc: »Ja, je zamahnu z repom.« 

34 Ţiva: »Ni mel …« 

35 VC: »On je samo ribice opazovov. Zakaj jih je opazovov?« 

36 Erik: »Ka jih je hotu pojest, pa jih ni hotu.« 

37 VC: »Na-a. Zakaj? Kaj so imele te ribice na svojem trupu?« 

38 Julija: »Luske bleščeče.« 

39 VC: »Kakšne luske so pa bile?« 

40 Ţiva: »K se bojo svetal …« 

41 Erik: »Da se mu bo zmešal u glav.« 

42 VC: »Bleščeče ja …« 

43 VC: »Zato jih je opazovau. Opazovau jih je zato, ker  so mu bile všeč, ane. Ampak, ribice 

so pa o njem vseen grdo govorile, ane.« 

44 Otroci: »Ja.« 

45 VC: »Niso govorile tako, kot je kit misliu, ane. In potem …« 

46 Ţiva: »On je pa,  je pol zvedu, da ribice grdo govorijo o njem.« 

47 VC: »Tako. Kit je izvedel, da ribice grdo govorijo o njem, da govorijo neresnico. Da laţi 

govorijo o njem. Ker on, njemu so ble ribice ušeč, ane in jih je on sm opazovov, ni jih hotu 

pojest.« 

48 Ţiva: »Ja, k so ble tok lepe.« 

49 VC: »K so ble tok lepe. Ampak potem ko je zvedel …« 

50 Jaka: »K so mele bleščeče luske.« 

51 VC: »So mele bleščeče luske.« 
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52 Erik: »K strela mkvin.« 

53 VC: »Ja, ampak potem ko je izvedel kit, da ribice govorijo laţi o njem, kaj, kaj se je z 

njemu zgodil? Kakšen je biu?« 

54 Nejc: »Ga je zgrabila jeeeza..« 

55 VC: »Jezen je biu, najprej pa še razočaran, ane?« 

56 Ţiva: »Ja in pol ga je pa zgrabila jeza pa pol sta bla prjatlca z njim …« 

57 VC: »Ja, zgrabila ga je jeza in je kam odplaval potem?« 

Nerazločen govor otrok. 

58 Nejc: »Na sred.« 

59 VC: »Na sredo jate. A vi veste, kaj je jata rib?« 

60 Otroci: »Ne.« 

61 Jaka: »Ja vemo, k je veliko rib.« 

62 VC: »Tako, da je veliko rib na kupu, ane, tako kot a, ptica..jata ptic al pa jata rib pomeni, 

da je na kupu veliko ţivali, ane … al je veliko rib al ptic.« 

63 Jaka: »Al pa kit.« 

64 VC: »Tut, tut jat kitov ane …« 

65 Erik: »Al pa mavrična ribica.« 

Nerazločen govor otrok. 

66 Julija: »Al pa jata krav …« 

67 VC: »Ne, tisto je pa čreda.« 

68 VC: »No zdej pa Ţiva naprej neki se spomnla. Kit je odplaval v sredo jate ste rekl, in kaj je 

potem naredu? Zelo močno zamahnil s čim?« 

69 Otroci: »Z repom.« 

70 VC: »S svojim velikim repom, ja.« 

71 Jaka: »Zakaj pa je tok močno?« 

72 VC: »Ja zato ker je velik in je močan in pa tud njegov rep je velik.« 

73 Andraţ: »Pa še več je močan od ribic.« 

74 VC: »In kaj  je povzročil s tem?« 

Nerazločen govor otrok. 

75 Ţiva: »Pol je šla pa mavrična ribica h njemu, pa sta se pogovorila pol so bli pa nazaj 

prjatli. Pa so šli nekam k bojo mel dovolj hrane.« 
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76 VC: »On je preplašil ribice in ribice so kam zbeţale? Kam so zbeţale Maj ribice, ko jih je 

kit preplašil?« 

77 Maj: »V skrivališče.« 

78 VC: »V skrivališče. V skalno razpoko jih je preplašil.« 

79 Erik: »Kt je šla riba roparica.« 

80 VC: »Ja, v tisto razpoko, kt jih je riba  roparica preplašila. In potem ko je kit odplaval 

stran, a so si ribice upale vn iz razpoke?« 

81 Otroci: »Nee, jaa …« 

82 VC: »Jaa, so odplavale. Poglejte, kit je odplaval, ribice pa za njim. In, opazile so, da tale 

prepir ni prinesel nič dobrega, ker …« 

83 Andraţ: »Kiti nevarni kt morski ps …« 

Otroci govorijo en čez drugega, nerazločno… 

84 VC: »Ja, opazile so ribice, da ni več rakcev. Rakci so bili … (maa … jooj, ne morš kr 

povprek govort … dvigneš roko, pa poveš, ane). Ribice mavrične so opazile, da ni več hrane. 

Katere hrane ni bilo več?« 

85 Otroci: »Rakcev ...« 

86 VC: »Rakcev ni bilo več.« 

87 Nejc: »Mejhnih rakcev.« 

88 VC: »Tako, in ker so bile, kakšne?« 

89 Nejc: »Ţalostne.« 

90 VC: »Ţalostne, pa ker niso imele hrane so bile tudi kakšne, Andraţ …« 

91 Andraţ: »A, a, kaj?« 

92 VC: »Kaj, kakšne so bile ribice, če niso imele hrane?« 

93 Aljaţ: »Lačne.« 

94 Andraţ: »Lačne.« 

95 VC: »In so sklenile, da gredo, kam Jaka?« 

96 Jaka: »Lovit.« 

97 VC: »Ja, pa kam lovit? Najprej so šle h komu?« 

98 Jaka: »H kitu.« 

99 VC: »H kitu, kdo pa je šov?« 

100 Otroci: »Mavrične ribice.« 
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101 VC: »Bravo.« 

102 Jaka: »Potem so se pa odločle, da grejo skp lovit.« 

103 VC: »Tako, mavrična ribica se je s kitom pogovorila in sklenila sta …« 

104 Ţiva: »Pol nazaj prjatla.« 

105 VC: »Tako, pogovorila sta ne …« 

Otroci govorijo en čez drugega… 

106 VC: »Čaki, Ţiva nam zdj pove …« 

107 Jaka: »Še zmeri je grdo gledov.« 

108 VC: »Ni grdo gledov, on je imel tak pogled, ni grdo gledov.« 

109 Ţiva: »In pol so šli nekam, da bojo imel vsi dovolj hrane.« 

110 VC: »Tako in skupaj so odplavali …« 

111 Nejc: »Jaa, na nov lovišče.« 

112 VC: »Na novo lovišče. Bravo Nejc,tako kjer bo dovolj …« 

113 Mark: »Hrane.« 

114 VC: »Tako Mark …« 

115 Andraţ: »Ej Martina, a bomo šli dons na igrišče?« 

 


