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IZVLEČEK 
 

 Magistrska naloga v teoretičnem delu opisuje vpliv slikanice na razvoj govora, 

predstavljene so različne definicije govora, dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora, in različne 

teorije o razvoju govora. Opisane so stopnje govorno-jezikovnega razvoja otrok in značilnosti 

pripovedovanja zgodbe otrok na posamezni stopnji. Slikanice, ki so ene prvih del, s katerimi se 

otroci srečajo, morajo biti kakovostne. Če avtor želi doseči, da bo slikanica kakovostna, mora 

pri pisanju upoštevati in vanj vključiti elemente, ki pogojujejo kakovost. V slikanici lahko 

besedilo in ilustracije tvorijo različne zgodbe: lahko se dopolnjujejo ali so si enake. V slikanici 

brez besedila pa bralec sam ustvarja besedilo; to besedilo je lahko z vsakim branjem drugačno. 

Način tvorjenja zgodbe je odvisen od otrokovega besednega zaklada, izkušenj z branjem in 

obsegom del, ki jih je že prebral. Branje se razvija postopoma, zato so oblikovana obdobja 

bralnega razvoja, vsako pa ima svoje značilnosti. Otrokovo oblikovanje zgodbe je tako odvisno 

predvsem od obdobja njegovega bralnega razvoja.  

 

 Raziskovalni del naloge zajema tri slikanice brez besedila, s katerimi sem skušala 

ugotoviti, kako večkratno branje vpliva na način pripovedovanja zgodbe, najprej samo pri eni 

slikanici, na koncu pa sem upoštevala vse slikanice skupaj. Ker slikanica brez besedila od 

otroka zahteva, da popolnoma sam oblikuje zgodbo ob danih ilustracijah, mora otrok ilustracije 

gledati z razumevanjem, jih med seboj povezovati in v zgodbo vključevati podrobnosti. 

Rezultati raziskave kažejo, da večkratno branje ene slikanice precej izboljša način oblikovanja 

in tvorjenja zgodbe; če gledamo vse tri slikanice skupaj, pa večkratno branje slikanice ni 

bistveno vplivalo na pripoved zgodbe.  

 

KLJUČNE BESEDE: slikanica, ilustracije, slikanica brez besedila, pripovedovanje zgodbe, 

razvoj govora 
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ABSTRACT 
 

Title: Multiple reading of silent book and its impact on storytelling 
 

 

 My Master's thesis theoretical framework illustrates the influence of picture books on 

the speech development. It gives different speech definitions, factors affecting child speech 

development and various theories on speech development. A short description of child speech 

and language development stages and characteristics of child storytelling at different stages has 

been given. Picture books, that are one of the first works that children get to know, have to be 

of good quality. Aiming a good quality picture book, the author has to consider and include 

quality-based elements. In a picture book, the text and illustrations can make up different plots, 

that can be either complementary, or the same. In wordless picture books the reader himself 

creates the text, therefore the text can vary from reading to reading. The way of plot building 

depends on child's vocabulary, reading experience and his book list. Reading develops in stages, 

hence stages of reading development have been formed, each having its typical features. Thus 

child's plot forming ability depends mainly on the stage of his reading development stage.  

 

 The research part of my thesis includes three wordless picture books. Herewith I wanted 

to find out how repetitive reading influences the way of storytelling; at first in one picture book 

only and in the end considering all three picture books together. Since a wordless picture book 

requires of the child that he unaidedly makes up a story with the given illustrations, he has to 

look at the illustrations with understanding, interconnect them and include the details into the 

story. Research results show that, recurrent reading of one and the same picture book 

significantly improves the way of forming and telling the story. Nevertheless, considering all 

three books together, recurrent reading of a picture book did not essentially influence the 

storytelling. 

 

 

KEY WORDS: picture book, illustrations, wordless picture book, storytelling, speech 

development  
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1 UVOD 
 

 Govor je najbolj razširjeno sporazumevalno sredstvo, ki ga uporabljamo vse življenje. 

Razvijati ga začnemo takoj po rojstvu, izpopolnjujemo pa ga vse življenje. V magistrskem delu 

sem predstavila različne definicije govora, ki jih utemeljujejo avtorji, ter opisala, kako se govor 

pri človeku razvija in na katera obdobja se deli. Na razvoj govora vplivajo različni dejavniki, 

vsak pa ima svoj delež pri razvoju. Različni avtorji so utemeljili svoje teorije o razvoju govora, 

razlikujejo pa se glede na delež vpliva narave in vzgoje na razvoj otrokovega govora. Ker se 

teorije razvoja govora med avtorji precej razlikujejo, je razvoj najlaže opazovati glede na 

stopnje govorno-jezikovnega razvoja, ki določajo, kako naj bi bil pri določeni starosti 

izoblikovan otrokov govorni razvoj. Ko imajo otroci dovolj razvit govor, da lahko 

pripovedujejo zgodbo, lahko njihovo zgodbo vrednotimo glede na vsebino, obseg in tvorjenje 

zgodbe. Zgodbo otroci lahko tvorijo samostojno ob slikanici brez besedila. Slikanice so eno 

prvih literarnih del, s katerimi se otroci srečajo, zato jim moramo odrasli ponuditi čim bolj 

kvalitetne. Glede na delež besedila in ilustracij v slikanici jih razdelimo v različne skupine 

oziroma jih različno poimenujemo. Besedilo in ilustracije v slikanicah lahko tvorijo tudi več 

zgodb, ki so si med seboj podobne. Avtorji slikanic morajo pri njenem oblikovanju upoštevati 

veliko elementov, ki jih vključujejo v delo, če želijo, da je njihova slikanica kvalitetna. Otroci 

ob slikanicah lahko pripovedujejo zgodbo, pripovedi pa so si različne glede na obseg njihovega 

besednega zaklada, ki ga v veliki meri dobijo s predhodnim branjem. Otrokovo branje se razvija 

postopoma in ga delimo na obdobja. Obdobja so starostno določena, razlikujejo pa se glede na 

to, v kakšni meri otrok dojema zgodbo, razume dogajalni prostor, čas, se identificira z liki, 

razume dejanja književnih oseb in razume vzorčno-posledične dogodke. Od stopnje, na kateri 

otrok je, je odvisna njegova izbira literature. Otroci imajo veliko možnosti za izbiro literature, 

dobro pa je, da si jo izbirajo s priporočilnih seznamov, na katerih najdejo predvsem kvalitetna 

dela. V novem komunikacijskem pouku imajo otroci veliko možnosti, da sooblikujejo besedila 

in spoznavajo tradicijo v književnih besedilih. Otroku se s soustvarjanjem besedila razvija tudi 

pismenost, za katero je pomembno, da dobiva take naloge, ki mu omogočajo napredek in izzive.  

 

 Raziskovalni del zajema tri slikanice brez besedila, in sicer Brundo se igra Marjana 

Mančka, Maruška Potepuška Marijana Amaliettija in Zgodba o sidru Damijana Stepančiča. 

Slikanice sem uporabila zaporedoma, ugotavljala pa sem, kako večkratno branje najprej ene 

slikanice in na koncu vseh treh vpliva na tvorjenje zgodbe. V ospredje raziskave sem postavila 

otrokov način oblikovanja zgodbe, tvorjenje stavkov in vključevanje podrobnosti, ki so 

prikazane na ilustracijah. Opazovala sem tudi, kako otroci v zgodbo vključujejo svoja 

doživljanja in izkušnje ter kako zgodbo povezujejo s svojo okolico.  

 Z raziskavo želim spodbuditi učitelje in starše, da bi dali otroku možnost, da si isto 

slikanico ogleda večkrat in ob tem večkrat tvori zgodbo, saj bodo te med seboj zagotovo 

različne, vsaka bo bolj dopolnjena in na neki način drugačna od prejšnje. Otroke je treba 

spodbujati, da pripovedujejo ob ilustracijah in posameznih slikah, na njih poiščejo manjše 

podrobnosti, saj si tako povečujejo besedni zaklad in izboljšujejo govorni razvoj.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 GOVOR 
 

 Govor lahko definiramo na različne načine, prav tako ga različni avtorji opisujejo na 

svoj način. D. Žnidarič (1993) opredeljuje govor kot psihofizični proces, ki se razvija na podlagi 

bioloških in psiholoških faktorjev ter socialnega razvoja. Govor si moramo prisvojiti po naravni 

poti ali z dolgotrajnim procesom. Za pravilen razvoj govora potrebujemo razvita čutila, zdrava 

govorila in živčni sistem, dobro pozornost, zaznavanje, mišljenje, pomnjenje ter zgledno 

govorno okolje. Govor je ena izmed možnosti komuniciranja, pogoj za zadovoljevanje socialnih 

potreb in za prenos znanja. Govor lahko definiramo tudi kot obliko človeškega naučenega 

vedenja (Žnidarič, 1993). Govor je pomemben za preučevanje otrokovega duševnega razvoja, 

saj sta razvoj govora in razvoj mišljenja neločljivo povezana in vplivata drug na drugega. Govor 

je v človekovem razvoju zelo pomemben, saj ima individualno funkcijo (oblikovanje človeka 

kot posameznika) in družbeno funkcijo govora (vzpostavljanje komunikacije z drugimi) 

(Lipnik, 1993). 

 Francoski avtorji govor opredeljujejo kot mentalno sposobnost, s katero ljudje v 

komunikaciji uporabljamo organizirane simbolne sisteme, kot je jezik. Jezik v povezavi z 

govorom definiramo kot »socializiran sistem simbolov, govor pa je individualen in konkreten« 

(Marjanovič Umek, 1990: 11). Jezik je sestavljen iz vsebine in iz oblike, vsak pa vključuje tudi 

besedni zaklad. (Prav tam.) 

 

2.1.1 RAZVOJ GOVORA 
 

 Otrok z mamo komunicira že pred rojstvom s tem, ko se na njeno govorjenje in dotikanje 

trebuha odziva z gibanjem. Temelj komunikacije se pri otroku postavi takoj ob rojstvu, ko se 

starši odzivajo na gibanje, kretnje in glasove otroka z glasom. Govorni razvoj poteka po fazah, 

ki si sledijo v določenem zaporedju, tempo razvoja pa se med otroki razlikuje. Na hitrost in 

kakovost razvoja govora vplivata dobro razvita senzorika (dober sluh in delovanje centralnega 

živčnega sistema) ter spodbudno okolje (Levc, 2014). Razvoj govora lahko razdelimo v dve 

večji skupini – predjezikovno in jezikovno obdobje (nekateri avtorji govorijo o predgovornem 

in govornem obdobju, vendar gre za enake značilnosti). Za predjezikovno obdobje je 

pomembna zgodnja komunikacija med odraslo osebo in otrokom, otrok se tu nauči veliko 

neverbalnih spretnosti komuniciranja (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006; Levc, 2014). 

 

PREDJEZIKOVNO OBDOBJE 
 V tem obdobju otroci uporabljajo glasove, ki niso besede. Dojenček izraža svoje potrebe 

in čustva ter razvija svoj govorni aparat z jokom, bebljanjem in s prvimi glasovi. V prvem letu 

starosti se otroci z gestami, dejanji, s tonom glasu, kombinacijami glasov in posnemanjem 

izgovora glasov, ki so vse bolj podobni besedam, želijo vključiti v komunikacijo z drugimi 

(Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). 

 

Zgodnje zaznavanje in razumevanje jezika 

 Otrok skuša razumeti govor s tem, da valovanje zvoka v govoru razdeli na zloge, besede 

in stavke. Otroci imajo ob rojstvu že razvite nekatere prirojene sposobnosti, kot sta kategorialno 

zaznavanje, pri katerem otrok na primer že sliši razliko med različnimi fonemi, in sposobnost 

»čustvenega« dialoga z drugimi, saj se otrok že takoj po rojstvu orientira k človeškemu glasu. 

Novorojenčki bolj izrazito prepoznajo materin glas, in sicer po ritmu, intonaciji in vzorcu, tega 
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pa tudi raje poslušajo. Pri zgodnjem zaznavanju govora je za otroka pomembna tudi 

vizualizacija, saj otroci opazujejo obraz oziroma obliko ust osebe, ki jim posamezen glas 

govorijo dalj časa, ter si zapomnijo položaj in zvezo z glasom. (Prav tam: 15, 16.) 

 

Prvi glasovi 

 Novorojenčkovo edino sredstvo za komuniciranje je jok, s katerim izraža lakoto, jezo 

ali bolečino. Podaljšan in vse močnejši jok označuje lakoto, dolgotrajen in stopnjujoč 

predstavlja trebušne krče, kratkotrajen in oster jok pa označuje bolečino in jezo. Odrasli pomen 

joka ugotovijo na podlagi konteksta. Od drugega do šestega meseca otroci najpogosteje 

vokalizirajo z rabo glasovne povezave med soglasnikom in samoglasnikom (pa, ga), po petem 

oziroma šestem mesecu pa začnejo z bebljanjem (mama, baba). V tej fazi otrok uporablja 

artikulirane povezave med samoglasnikom in soglasnikom v različnih zaporedjih. Socialno 

okolje ne vpliva na otrokovo zgodnjo vokalizacijo. Otroci okoli desetega meseca bebljajo s 

kombinacijo več nerazumljivih besed in posnemajo glasove iz govora odraslih, vendar pomena 

ne razumejo. (Prav tam: 16.) 

 

Geste in neverbalne reakcije 

 Po šestem mesecu otrok začne uporabljati geste, kretnje in vzpostavlja očesni stik, 

kasneje pa doda še različne oblike vokalizacije. Pri otrokovi uporabi gest je pomembno, da se 

oseba, s katero komunicira, na geste in kretnje odzove in na primer predmete ustrezno 

poimenuje. (Prav tam: 17.) 

 

JEZIKOVNO OBDOBJE 
 

Prve besede 

Raba prvih besed 

 Prvo besedo večina otrok izgovori med dvanajstim in dvajsetim mesecem, definiramo 

pa jo kot skupino besed, ki ima pomen. Najpogosteje so prve besede vezane na predmete iz 

otrokovega okolja (mama, kuža) in preproste izjave, s katerimi prosi za pomoč (gor, ven, daj). 

Otrokov zgodnji besednjak ne vsebuje besed, ki poimenujejo predmete, s katerimi se otrok ne 

sreča in mu niso blizu. Otrok v komunikaciji uporablja kretnje in geste, ki jih povezuje z 

besedami. Med prvim in drugim letom otroci v govoru pogosto uporabljajo eholalije oziroma 

večkratno ponavljanje ene besede. V obdobju usvajanja prvih besed lahko otroke razdelimo na 

dve skupini – v prvi so otroci, ki uporabljajo referenčni slog govora (v besednjaku prevladujejo 

samostalniki), in v drugi otroci, ki uporabljajo socialno-ekspresivni slog govora (besednjak je 

bolj usmerjen na čustvene in socialne odnose ter interakcije z drugimi – besede hvala, prosim, 

pa pa). V besednjaku število glagolov in pridevnikov narašča na račun samoglasnikov. Po 

osemnajstem mesecu otrokov besednjak zelo hitro narašča, do takrat pa v govoru uporablja od 

25 do 50 besed. Obseg otrokovega besednjaka se med štiriindvajsetim in tridesetim mesecem 

povečuje za nekaj besed dnevno. Razvoj in raba prvih besed potekata po različnih razvojnih 

stopnjah: besede so lahko spremljevalci konkretne dejavnosti; besede uporablja v novih 

situacijah, dekontekstualizira besede in s tem loči predmete od dejavnosti ter vedno pogosteje 

tvori enostavne izjave s kombiniranjem dveh besed. Otroci besede usvajajo preko zapletenih 

izjav, ki jih slišijo v okolju, na pomen besed pa sklepajo iz konteksta socialne situacije. Pomen 

nove besede pogosto prepoznavajo s sledenjem pogleda osebe, ki je določeno besedo 

izgovorila. (Prav tam: 1821.) 

 

Pomen prvih besed 

 Eno leto stari otroci razumejo pomen besede, ko jo slišijo približno desetkrat, dve- in 

triletni otroci pa pomen besede navadno razumejo že, ko jo slišijo prvič. Otroci pomen ene 
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besede pogosto razširijo na skupino predmetov ali pojavov, ki so si podobni ali delujejo na 

podoben način. To razširjanje pomena besede na celotno misel imenujemo holofraze in so 

navadno razumljive otrokom in odraslim. Otrok v zgodnjem razvoju uporablja tudi zožen 

pomen besed, ki poimenujejo ožjo skupino predmetov, kot jo posamezna beseda označuje sicer. 

Otroci do dvanajstega meseca običajno uporabljajo besede v preozkem ali preširokem smislu, 

saj še niso sposobni posploševati pomena besede na določeno situacijo. (Prav tam: 2123.) 

 

Besede, ki označujejo odnose  ali relacijske besede 

 Relacijske besede najpogosteje razvijamo v parih besed z nasprotnim pomenom. Otroci, 

stari okrog dveh let, razumejo in v svojem govoru uporabljajo relacijsko besedo za 

poimenovanje prostorskih odnosov v in na, vendar ni nujno, da njun pomen že v celoti 

razumejo. Dveletni otroci relacijske besede pogosto kombinirajo s prislovi, triletni otroci pa jih 

že uporabljajo samostojno. Razvoj relacijskih besed je postopen in gre od splošnih k 

specifičnim besedam. (Prav tam: 23, 24.) 

 

Pomen in struktura stavka 

Fraze in enostavni stavki 

 Med 18. in 20. mesecem otrok združi dve besedi, da bi z njima izrazil določeno misel  

besedi tako poveže v besedno zvezo, ki še ni povezana v strukturno enoto. Otrok postopoma 

začne izgovarjati besede v eni intonacijski skupini. Otrokove prve izjave so oblikovane na 

podlagi ključne besede, ki jim doda serijo drugih besed in ki odražajo dejavnost, v katero je 

otrok vključen in je zanj pomembna. (Prav tam: 24, 25.) 

 

Celoviti stavki 

 Otrok med 24. in 27. mesecem oblikuje izjave, sestavljene iz treh ali štirih besed, 

obenem pa hitro usvaja slovnična pravila jezika. Otroci v večbesednih izjavah hitro usvojijo 

besedni red, čeprav pravil še ne poznajo, saj se ravnajo po besednem redu, ki ga uporabljajo 

odrasli. Izjave otrok so odraslim razumljive, vendar pa se morajo odrasli nanje odzvati z 

odgovorom, v katerem razširjajo otrokovo izjavo in mu ponudijo slovnično pravilno izjavo. 

Okoli četrtega in petega leta se govor na slovničnem in pragmatičnem področju razvija hitro in 

povezano. Celovitejše izjave so odvisne od otrokovega napredka v slovničnem razvoju. Otroci 

slovnično pravilneje uporabljajo besede, ki jih pogosteje slišijo v svojem jezikovnem okolju. 

Otroci pogosto uporabljajo besede, s katerimi ne kažejo enakega razumevanja, kot ga imajo 

odrasli. Nekatere besede razumejo le v določenem kontekstu oziroma besede ne razumejo 

dovolj natančno, vseeno pa jo v svojem govoru uporabljajo. V srednjem in poznem otroštvu pa 

je besednjak širši ter bolj fleksibilen, uporabljajo in razumejo besede z več pomeni in metafore. 

(Prav tam: 2528.) 

 

Razvoj nikalnih in vprašanih izjav 

 Eno ali dve leti stari otroci uporabljajo zanikanje v trdilni frazi za izražanje neobstoja, 

zavrnitve ali zanikanja. Okrog tretjega in četrtega leta otrok vstavlja nikalnice v izjave in 

uporablja negativno obliko, pri petem oziroma šestem letu pa že razume pomen pomožnih 

glagolov in uporablja zanikane glagolske oblike. Razvoj vprašalnih izjav se pri otroku začne z 

intonacijo na koncu trditve, kasneje tvori kratka vprašanja z vprašalnicami kdo, kje in kaj z 

omejenim zaporedjem besed. Po tretjem letu pa so vprašalne izjave že bolj celovite. (Prav tam: 

28, 29.) 

 

Tvorjenje besedila 

 Otroci se že zgodaj srečajo z zgodbami, za katere sta značilni koherentnost oziroma 

logična zgradba in kohezivnost oziroma slovnična povezanost besedila. Otroci med 
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poslušanjem zavzemajo perspektivo drugega, pogosto glavnega junaka ali junaka, ki jim je 

podoben. Zgodbe spodbujajo razvoj otrokove domišljije, saj brez predstav zgodba ne more 

obstajati. Preko otrokovih zgodb nam predstavljajo njegovo razumevanje izkušenj in 

čustvenega doživljanja. Dekontekstualizacija je proces pripovedovanja zgodbe v novih 

okoliščinah, z vključitvijo svojih spoznanj in predstav. (Prav tam: 30, 31.) 

 

Razvoj otrokovega pripovedovanja zgodbe 

 Ko otroci v govoru uporabljajo dvobesedne izjave, lahko začnejo pripovedovati zgodbe, 

pri katerih je pomembno, da lahko dogodke, misli, čustva in socialne odnose ustrezno povežejo 

v celoto. Otrokove zgodbe postopoma postanejo besedila, ki imajo opredeljen cilj, problem in 

rešitev. (Prav tam, 31.) 

 

Malčkove prve zgodbe 

 Otroci v svoje prve zgodbe vključujejo svoje neposredno okolje z opisi dogodkov, v 

katere so bili sami vključeni. Za pripovedovanje ob slikah sta značilna dva načina: vsako stran 

opisujejo posebej in ločeno od ostalih ali pa sestavljajo zgodbo ob slikah in jo povezujejo. Pri 

otrocih med drugim in petim letom lahko opazimo, da pripovedujejo enostavne zgodbe, pri 

katerih nizajo dogodke ob nekem glavnem elementu, lahko pa pripovedujejo zgodbe, v katerih 

oblikujejo smiselne povezave med elementi. (Prav tam: 31, 32.) 

 

Konvencionalne zgodbe 

 Strukturirane in konvencionalne zgodbe, ki predstavljajo neko celoto, otroci začnejo 

oblikovati po tretjem letu. Otroci zgodbo gradijo na začetnem dogodku, tvorijo časovne in 

vzročne povezave  običajno zgodbo razvijajo okoli glavnega junaka. Petletni otroci zgodbe 

večinoma pripovedujejo v pretekliku in z različno intonacijo posnemajo govor junakov v 

zgodbi. Že predšolski otroci razumejo, da pripovedovalec ni del zgodbe. (Prav tam: 32, 33.) 

 

Otrokovo pripovedovanje v povezavi z drugimi dejavniki 

 Na otrokovo pripovedovanje zgodbe vplivajo tudi vrsta in vsebina ilustracij, začetek 

zgodbe, otrokova izpostavljenost literaturi in starost otroka. Otroci v zgodnjem otroštvu ob 

realističnih ilustracijah zgodbo pripovedujejo na višji ravni kot ob ikoničnih slikah. Z 

raziskavami je bilo odkrito, da otroci pripovedujejo na najvišji ravni, če imajo na voljo več slik, 

ki jih lahko poljubno kombinirajo, na najnižji ravni pa pripovedujejo, ko imajo na voljo le eno 

samo sliko. Če starši otrokom pogosto berejo otroško literaturo, bo otrok lažje pripovedoval 

zgodbo, saj jo bo lahko izpeljal iz že znane zgodbe ali pa si bo izmislil čisto novo. Skupno 

branje otrok in odraslih pozitivno vpliva na razvoj otroškega besednega zaklada. (Prav tam: 33, 

34.) 

 Pri razvoju govora otrok se lahko pojavljajo tudi motnje z artikulacijo, s tempom in z 

ritmom izgovorjave posameznih besed ali celotnih izjav. Pri tem otroku poleg tega, da izjavo 

za njim popravimo, lahko pomagamo tudi z različnimi vajami, kot so urjenje ustnic (tresenje 

ustnic, prijemanje predmetov z ustnicami, pihanje, delanje šobe), urjenje jezika (iztegovanje, 

premikanje levo in desno, tleskanje z jezikom), vaje mehkega neba (napihovanje, igranje na 

piščali, mrmranje, pihalne vaje) ter vaje za pravilen tempo in ritem (ritmične vaje s 

posnemanjem, povezovanje gibanja in govora, kazanje tempa) (Bahar, 1979). 
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2.1.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAZVOJ GOVORA 
 

KAKOVOST DRUŽINSKEGA OKOLJA 
 Na razvoj otrokovih govornih komponent pomembno vpliva kakovostno družinsko 

okolje in prepričanje staršev o pomembnosti govornega razvoja otrok. Otroci, katerih starši v 

zgodnjem otroštvu razvoju govora niso pripisovali velikega pomena, imajo običajno v poznem 

otroštvu manj obsežen besednjak od otrok, katerih starši so razvoju govora pripisovali velik 

pomen. Pogoste govorne interakcije in dejavnosti pozitivno vplivajo na razvoj otrokovega 

besednjaka. Če se starši med igro s svojim otrokom pogosto besedno odzivajo, bodo njihovi 

otroci prej izgovorili prvo besedo in prej usvojili prvih 50 besed. Starši govorni razvoj 

spodbujajo tudi s tem, da preoblikujejo in popravijo besedne izjave svojih otrok, jim postavljajo 

različna vprašanja ter jih čim aktivneje vključujejo v pogovore. Pomembno za otrokov govorni 

razvoj je, da besede povezujemo z ilustracijami, s predmeti, z dejavnostmi, saj moramo otroku 

omogočiti različne načine zaznavanja. Na razvoj govora vplivajo tudi materialne možnosti, ki 

jih starši lahko nudijo otroku, sem pa lahko štejemo število in vrsto otroških knjig, ki so otroku 

na voljo, dejavnosti ob glasnem branju otroku, obiskovanje knjižnice, gledanje otroških 

televizijskih programov. Starši, ki tudi sami veliko berejo, otroku omogočijo, da ima na voljo 

veliko različnih knjig, mu glasno berejo in se med branjem z njimi pogovarjajo ter s tem 

vplivajo na razvoj otrokovega govora. Pri skupnem branju otroške literature se otroci prej 

srečajo z zapisano besedo in spoznajo odnos med glasom in črko (Marjanovič Umek, Kranjc, 

Fekonja; 2006). 

 

SOCIALNO-EKONOMSKI DEJAVNIK DRUŽINE 
 Sociodemografske značilnosti družine, kot so ugodnejši ekonomski status, višja stopnja 

izobrazbe staršev in velikost družine, imajo pomemben učinek na vidike otrokovega 

(govornega) razvoja. Starši lahko otrokom nudijo več gradiva, materiala in priložnosti za 

pridobivanje izkušenj z govorjeno in s pisano besedo, če imajo višjo stopnjo izobrazbe in 

ugodnejši ekonomski položaj. Raziskave so pokazale, da starši z nižjim dohodkom in s stopnjo 

izobrazbe otrokom nudijo manj priložnosti za izražanje in se z njimi manj pogovarjajo, otroci 

pa imajo manj obsežen besednjak. Otroci teh staršev v govoru uporabljajo krajše in 

enostavnejše izjave kot otroci staršev z višjo stopnjo izobrazbe in višjim ekonomskim statusom. 

Starši iz družin z manj ugodnim socialno-ekonomskim položajem v interakciji z otrokom 

pogosto uporabljajo ukaze in nadzor otrokovega vedenja, pogovor poteka brez razlag, otroci 

večinoma nimajo možnosti, da bi sami rešili določen problem, starši v pogovoru pogosto 

uporabljajo velelne, včasih vprašalne povedi. Otroci teh staršev v igri redko komunicirajo, v 

sociodramski igri pa običajno ukazujejo. Starši z ugodnejšim socialno-ekonomskim položajem 

pa otroke spodbujajo k samostojnemu razmišljanju in iskanju rešitev in tudi njihove izjave so 

bolj zapletene: njihovi otroci uporabljajo metajezikovne izjave ter pri igri določajo okvir in 

pravila. Mamina stopnja izobrazbe se pri govornem razvoju otroka pozna že pri 24 mesecih, saj 

so raziskovalci ugotovili, da otroci bolj izobraženih mam dosegajo boljše rezultate pri 

govornem razvoju kot otroci manj izobraženih mam, vendar pa pri otrocih, starih okrog 5 let, 

ta ugotovitev večinoma ne velja več. Na govorni razvoj vpliva tudi spol otroka, saj deklice nižje 

izobraženih staršev dosegajo boljše rezultate kot deklice višje izobraženih mam, pri dečkih pa 

velja ravno obratno – dečki staršev z višjo izobrazbo so dosegali boljše rezultate kot dečki 

staršev z nižjo izobrazbo. Raziskave so pokazale, da izobrazba očetov ni bistveno vplivala na 

govorni razvoj otrok, kar si lahko razlagamo s tem, da v zgodnjem otroštvu večino časa z 

otrokom preživijo mame, vendar pa tega ne moremo posplošiti. (Prav tam: 5356.) 
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OTROKOV SPOL 
 Veliko avtorjev kot pomemben dejavnik v govornem razvoju izpostavlja otrokov spol. 

Avtorji so ugotovili, da se govor deklic razvija hitreje od govora dečkov, deklice tudi hitreje 

spregovorijo, usvojijo slovnico, hitreje pravilno izgovarjajo besede, oblikujejo daljše izjave, 

imajo obsežnejši besednjak, berejo več knjig in pišejo daljša besedila. Pri dečkih so opazili 

pogostejšo motnjo branja in pisanja. Nekateri avtorji navajajo, da so razlike vidne le v zgodnjem 

otroštvu, kasneje pa ne več, spet drugi pa navajajo, da so razlike vidne tudi v poznem otroštvu. 

Avtorji večinoma zaključijo, da se v dobi otroštva razlike v govornem razvoju dečkov in deklic 

izmenjujejo, vedno pa se govorni razvoj obeh tudi izenači. (Prav tam: 5659.) 

 

VRTEC IN VRSTNIŠKA SKUPINA 
 Podobno kot na govorni razvoj vpliva družinsko okolje, nanj vpliva tudi vrtec. V vrtcu 

se otroci srečujejo z različnimi dejavnostmi, materiali, igrami ter s prostori, ki vplivajo na 

njihovo govorno izražanje in interakcijo z govorom. Po drugem in tretjem letu so za govorni in 

socialni razvoj otroka zelo pomembni vrstniki. Otroci se radi vključujejo v igre z drugimi, 

posnemajo sovrstnike, z njimi želijo komunicirati in se ob tem trudijo, da bi jih razumeli. 

Pomembno je, da vzgojiteljice v vrtcih spodbujajo govorno izražanje, govorno razumevanje, 

branje knjig, pripovedovanje ob slikah in komunikacijo. Kakovost vrtca in izbira dejavnosti je 

dejavnik, ki lahko zmanjša razlike v razvoju govora med otroki različno izobraženih staršev. 

Starost otroka ob vstopu v vrtec ne vpliva pomembno na njegovo govorno kompetentnost, 

razlike se pojavijo le pri pripovedovanju zgodbe ob slikah, saj jo štiriletniki, ki so prej vstopili 

v vrtec, pripovedujejo bolje in uporabljajo zapletenejše besedne zveze. Kakovost vrtca je 

pomembna za otroke iz manj spodbudnega socialnega okolja, saj so doma deležni manj 

govornih spodbud, imajo manj igrač, knjig in materialov ter slišijo manj bogat besednjak, v 

vrtcu pa lahko vse to nadoknadijo. Vrstniška skupina otroku omogoča, da pridobi pomembne 

govorne izkušnje, saj spontana igra z vrstniki spodbuja drugačne izjave kot organizirane 

dejavnosti v vrtcu. V prosti igri otrok uporablja večbesedne, vprašalne, nikalne, priredne in 

podredne izjave. (Prav tam: 5963.) 

 

GENETSKI DEJAVNIKI 
 Na otrokov govorni razvoj imajo poleg dejavnikov okolja pomemben učinek tudi 

genetski dejavniki. Genetski dejavniki imajo vpliv na področjih razvoja slovnice, semantike, 

fonologije in artikulacije. Približno 50 % variabilnosti v intelektualnih sposobnostih otrok 

(skupaj z verbalno inteligentnostjo) lahko pojasnimo z genetskimi razlikami med posamezniki, 

od 9 % do 16 % variabilnosti pa lahko pojasnimo z demografskimi in socialno-ekonomskimi 

dejavniki družine (izobrazba staršev, ekonomski status družine). (Prav tam: 63, 64.) 

 

 

2.1.3 TEORIJE O RAZVOJU GOVORA 
 

 Za razvoj jezikovne zmožnosti sta potrebni dve komponenti – narava (prirojene 

predispozicije človeškega organizma) in vzgoja (izkušnje). Izoblikovalo se je več teorij in 

stališč o razvoju govora in jezikovne zmožnosti, odvisno od raziskovalčevega posvečanja eni 

ali drugi komponenti. Psihologi in psiholingvisti menijo, da je govor produkt obojega — 

prirojenega in vzgoje, zato se pristopi razlikujejo v deležu komponent ter njenem vplivu na 

izoblikovane jezikovne zmožnosti (Kranjc, 1999). 
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BEHAVIORISTIČNO STALIŠČE 
 Watson in Skinner sta utemeljila, »da je jezik zbirka navad, ki se jih otroci naučijo s 

posnemanjem okolja in tistih, ki v tem okolju živijo« (Kranjc, 1999: 26), ter da intelektualne 

aktivnosti ne vplivajo na razvoj jezika, govor pa sta uvrščala med motorične reakcije. Chomsky 

je pokazal, da se govora ne moremo naučiti po modelu dražljaj – odgovor – okrepitev – 

posplošitev (način motorične rekcije), saj se na ta način lahko naučimo le posameznih besed. 

Skinner trdi, da ima okolje veliko vlogo pri učenju jezika, ta pa naj bi bil sestavljen iz enot, s 

katerimi lahko sestavimo nove kombinacije. Kasneje sta Harris in Coltheart ugotovila, da je 

Skinner pri svojih raziskavah premalo upošteval produktivne in kreativne značilnosti 

jezikovega znanja, prav tako pa ni razložil hitrosti otrokovega učenja jezikovnih pravil, ki so 

potrebna za tvorbo in razumevanje novih izrekov (Kranjc, 1999; Marjanovič Umek, 1990). 

 

PIAGETOV PRISTOP 
 Piaget je govoril o teoriji spoznavnega razvoja, pri kateri je govor omenjal le z vidika 

razvoja miselnih procesov. Menil je, da je jezikovni razvoj del splošnega kognitivnega razvoja 

in da posebnih mehanizmov samo za razvoj jezika ni, saj mišljenje omogoča razvoj govora in 

se razvija neodvisno od govora. Kognitivni razvoj je Piaget razložil kot rezultat otrokovega 

raziskovanja sveta s senzomotoričnimi mehanizmi čutil (dotik, vonj, okus, vid), s tem pa je 

prišlo do konkretnih posplošitev o delovanju sveta  te se kasneje ob seriji miselnih 

reorganizacij prevedejo v abstraktno vedenje, del katerega je tudi jezikovno vedenje. Za razvoj 

jezikovnega vedenja tako niso nujni nobeni posebni mehanizmi, ki so potrebni za druge vidike 

intelektualnega razvoja (Kranjc, 1999; Lipnik, 1993). 

 

PRISTOP NOAMA CHOMSKEGA 
 Chomsky trdi, da »morajo biti vsaj nekateri jeziki razloženi s posebnimi mehanizmi za 

učenje jezika, ki vključujejo prirojeno vedenje o splošni naravi slovnice. Ti mehanizmi so znani 

kot sredstvo za učenje jezika« (Kranjc, 1999: 27). Chomsky je menil, da jezikovna zmožnost 

ni v celoti rezultat narave oziroma mehanizmi za učenje jezika niso v celoti prirojeni, saj naj bi 

bili prirojeni le tisti deli, ki so si podobni za vse jezike. Otrok je aktiven dejavnik v procesu 

učenja jezika. V okolju od odraslih velikokrat sliši nepopolne, slovnično nepravilne izreke, zato 

tudi od njega v času učenja govora ne smemo zahtevati, da izgovarja popolne izreke, saj ga s 

tem učimo nenaravnega govora. Otrokovi nepopolni izreki so dokaz njegovega obvladanja 

strukture pogovora in ocenjevanje govornega položaja. Z otrokom velikokrat govorimo drugače 

kot z odraslim, sam govor pootročimo – oblikujemo kratke in enostavne povedi, ker mislimo, 

da nas otrok ne bo razumel. Ko se pogovarjamo z otrokom, moramo prilagoditi le temo 

pogovora, register in tvorjenje stavkov pa morata biti enaka kot pri pogovoru z odraslimi 

osebami. Chomsky se je opiral na prirojene mehanizme jezikovnega razvoja ravno zaradi 

nepopolnih in nenatančnih informacij, ki jih otrok sprejema od odraslih. Otrok se že rodi z 

določenimi jezikovnimi zmožnostmi in jezikovnim znanjem, ki mu omogoča učenje govora. 

Otrok ob učenju govora s poslušanjem in z analiziranjem govora oblikuje svoja preprosta in 

splošna pravila, ki jih preizkuša v svojih izrekih. Ta pravila sčasoma preoblikuje v taka, ki 

veljajo za govor odraslih. Otrok določene jezikovne informacije iz okolja zanemari, da bi si 

lahko oblikoval jezikovna pravila, zato Chomsky sklepa, da je učenje jezika proces 

hipotetičnega preizkušanja, saj procesi, ki sodelujejo pri učenju jezika, ne morejo delovati brez 

prirojenega znanja o naravi jezika. S tem je Chomsky pokazal, »da je učenje jezika aktivni 

proces učenja pravil« (Kranjc, 1999: 28). 
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SLOBINOV PRISTOP 
 Slobinov pristop so oblikovali raziskovalci na tako imenovani Slobinovi šoli in ti trdijo, 

»da se otroci ne učijo jezika le s pomočjo prirojenega jezikovnega vedenja, ampak za postopno 

posploševanje na vse zahtevnejših ravneh detajlov uporabljajo strategije« (Kranjc, 1999: 27). 

Raziskovalci trdijo, da je sposobnost tvorjenja jezika sestavljena iz načel oziroma strategij, ki 

jih otrok dobi že pred svojo izkušnjo z jezikom. (Prav tam.) 

 

 

2.1.4 STOPNJE GOVORNO-JEZIKOVNEGA RAZVOJA 
 

OD ROJSTVA DO TRETJEGA MESECA 
 Otrok se na glasove odziva z gibi telesa ali pa se umiri, z drugimi vzpostavlja očesni 

kontakt in se nasmeji, ko vidi starše. Svoje razpoloženje otrok izraža s spuščanjem različnih 

glasov, z gruljenjem, gibanjem telesa, s smehom ali z jokom. Otrok veliko joka in cvili, izjavi 

že kakšen samoglasnik (Levc, 2014; Marjanovič Umek, 1990). 

 

OD ČETRTEGA DO ŠESTEGA MESECA 
 Otrok reagira na spremembo intonacije v glasu in se na zvoke odzove s smehom ali z 

jokom. Z očmi začenja slediti zvoku in se zanima za zvočne igrače. Otrok v tem obdobju 

začenja čebljati, igra se z govornimi organi, glasovi, ki jih ustvarja, pa so vse bolj podobni 

pravim glasovom. Izraža se z določenim ritmom in intonacijo v oglašanju, pri zadovoljstvu 

navadno cvili, oglaša pa se tudi, če je sam (Levc, 2014). 

 

OD SEDMEGA DO DVANAJSTEGA MESECA 
 Otrok zaznava zvok z obračanjem glave in gledanjem v smeri zvoka ter ob govoru 

posluša druge. Prepozna že nekaj vsakdanjih besed (Ne!, Pridi sem., Bi še?) in že dela nekaj 

stvari po navodilih (posamezne kretnje). Otrok po šestem mesecu posnema posamezne glasove 

odraslih, čeblja z dolgimi in s kratkimi skupinami glasov in zlogov, uporablja geste, z glasovi 

privablja pozornost drugih, izreka posamezne zloge, posnema živalske glasove, uporablja eno 

besedo ali dve, ki je/ju običajno ne izgovarja pravilno. Otrok komunicira z drugimi, na tej 

stopnji pa se pojavi tudi prva beseda (med desetim in petnajstim mesecem). (Prav tam: 65, 67.) 

 

OD DVANAJSTEGA DO PETNAJSTEGA MESECA 
 Otrok sledi enostavnim navodilom (Zapri vrata., Daj mi igračo.), razume vedno več 

besed, imena stvari in bližnjih ljudi. Pri komunikaciji uporablja nekaj razumljivih besed in gest, 

veliko govori z ljudmi in igračami, rad posluša pripovedovanje ob slikah (Žnidarič, 1993). 

 

OD PETNAJSTEGA DO OSEMNAJSTEGA MESECA 
 Otrok z gestami odgovarja na preprosta vprašanja (Kje je? …) in izpolnjuje dvojna 

navodila. Delno že poimenuje predmete ter pokaže dele telesa in oblačil. V otrokovem 

besednjaku je že okrog 20 besed, ponavlja za drugimi, za izražanje svojih potreb uporablja 

besede. V tem obdobju se otrok igra s sovrstniki in začenja z domišljijskimi igrami. (Prav tam: 

54.) 

 

OD OSEMNAJSTEGA DO ENAINDVAJSTEGA MESECA 
 Otrok začenja razumeti realnost (igrače so realni predmeti) in s prstom kazati na 

imenovane predmete in slike. Besede začenja povezovati v preproste stavke, sebe kliče po 
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imenu, uporablja govor in dialekt. Otrok posnema odrasle in med igro glasno govori. Pred 

neznanci ga je sram. (Prav tam.) 

 

OD ENAINDVAJSTEGA DO ŠTIRIINDVAJSETEGA MESECA 
 Otrok razume pripovedovanje o dogodkih in ljudeh, tudi če ti niso prisotni. Povsem 

razume dvojna navodila, upošteva in razume v, na, zgoraj, spodaj, uporablja zaimke in skuša 

govoriti tudi v prihodnjiku. V igri besede zamenjuje z gestami, vendar govor uporablja za 

komunikacijo z okoljem. (Prav tam.) 

 

OD DVEH LET DO DVEH LET IN POL 
 Otrok prepozna manj znane dele telesa in razume veliko stavkov, glagolov in enostavne 

pojme. V govoru uporablja nikalnice in postavlja vprašanja (Kje, kaj?). Zna recitirati kratko 

izštevanko, rad posluša pravljice, se igra sam s sabo ali pri igri opazuje druge, jih posnema ali 

se jim pridruži. (Prav tam: 55.) 

 

OD DVEH LET IN POL DO TRETJEGA LETA 
 Otrok razume več kot dvojna navodila, pozna uporabo predmetov in delov predmeta. 

Pri govoru uporablja različne besedne vrste, besednjak se mu hitro širi, neprestano postavlja 

vprašanja, govori o sebi, sodeluje pri razgovorih, pomaga pri hišnih opravilih, včasih med 

govorom ponavlja besede. (Prav tam.) 

 

OD TRETJEGA DO ČETRTEGA LETA 
 Otrok zna igrati vlogo druge osebe, sledi pogovoru, pozna osnovne barve in številčne 

pojme, razume negacije znotraj vprašanj. Otrokov govor je že razumljiv, težave ima le z 

izgovorjavo daljših besed, uporablja sestavljene povedi s slovničnimi napakami (uporaba 

množine in dvojine), uporablja pa že vse besedilne vrste. Otrok se želi pogovarjati z vsemi in 

postavlja vprašanja »Zakaj?, Kdaj?« (Žnidarič, 1993; Levc, 2014). 

 

OD ČETRTEGA DO PETEGA LETA 
 Otrok posluša daljše pripovedi in zgodbe, ločuje med različnimi zvoki, rad posluša 

uganke in šale. V tem obdobju povsem normalno sodeluje v dialogih s sovrstniki in z odraslimi, 

pripoveduje daljše zgodbe in sprašuje za pomen besed, ki jih še ne pozna (Žnidarič, 1993; Levc, 

2014). 

 

OD PETEGA DO ŠESTEGA LETA 
 Otrok obvlada časovne komponente (včeraj, danes, jutri …), razume odnose, vzroke in 

posledice dejanj. Začenja se zanimati za črke in številke, jih prepoznavati in poimenovati, zna 

zapisati svoje ime in poimenovati prvi glas v besedi. Otrok zna opisovati slike in dogajanja, ki 

jih postavi v časovno zaporedje, uporablja sestavljene stavke, ki so slovnično pravilni (Žnidarič, 

1993; Levc, 2014). 

 

OD ŠESTEGA DO SEDMEGA LETA 
 V tem obdobju otrok začenja pisati ter usvajati slušno analizo in sintezo. Prepoznava 

prvi in zadnji glas v besedi, besedo črkuje. Pri otroku se pojavi interes za branje, razume tudi 

abstraktne pojme. Pripoveduje zgodbe, v katere vključuje različne teme in dogajanja (Levc, 

2014). 
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OD SEDMEGA LETA NAPREJ 
 Otrok govor uporablja v različnih govornih položajih, kaže metajezikovno zavedanje in 

oblikuje celovite stavke (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). 

 

 

2.1.5 PRIPOVEDOVANJE ZGODBE  
 

 Pripovedovanje zgodbe običajno poteka na osnovi slik ali kot prosto pripovedovanje. 

»V otrokovem pripovedovanju zgodbe se odraža njegov govorni, miselni in socialni razvoj« 

(Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc, Lešnik Musek, 2002: 54). Otrok sprva tvori enostavne 

zgodbe brez definiranega cilja, problema in rešitve  večinoma gre za opise dogodkov. Okoli 

četrtega leta pa otroci že pripovedujejo zgodbe, ki vključujejo afektivne teme, probleme, čustva 

in misli junakov. Raziskovalka Fein je raziskovala zgodbe, ki so jih pripovedovali otroci, in 

ugotovila, da otroci v zgodbe vključujejo junake in situacije, v katere so vključeni. Otroci se 

bolj zanimajo za ilustracije, na katerih se dogaja kaj bolj nepričakovanega, nepredvidljivega. 

Strukturalna raven zgodbe se razvija kot proces, ki ga lahko spodbujamo s podporami v 

otrokovem mišljenju in pripovedovanju. Pri otrocih, starih okrog 5 let, je boljši vpliv na 

pripovedovanje zgodbe, če to lahko tudi zaigrajo. Otroci zgodbe pripovedujejo na višji ravni, 

če jim starši ali vzgojiteljice več glasno berejo otroško literaturo, prav tako pa so zgodbe 

vsebinsko bogatejše, stavki pa bolj celoviti, saj otroci vzpostavljajo časovna razmerja, 

povezujejo osebe in dogodke vzročno-posledično povezujejo. (Prav tam: 54, 55, 62, 63.) 

 

 Botvin in Sutton-Smith sta leta 1977 oblikovala lestvico, ki opredeljuje strukturo 

celovitosti zgodbe: 

 stopnja 0: naštevanje; 

 stopnja 1: arbitrarno zaporedje dogodkov (zaporedni, vzročno nepovezani dogodki); 

 stopnja 2: tematsko zaporedje dogodkov; 

 stopnja 3: problemskost zgodbe, problem ni rešen; 

 stopnja 4: diadni strukturni okvir zgodbe (predstavljena rešitev problema); 

 stopnja 5: diadna veriga (opredeljen problem, ki je kasneje predstavljen v drugačni 

obliki); 

 stopnja 6: diada z vmesnimi sekundarnimi prvinami (k rešitvi prispeva več dogodkov); 

 stopnja 7: krožna raven (diade s sekundarnimi prvinami potekajo v krožnem odnosu). 

(Prav tam: 54, 55.) 

 

 N. Stein (1997 v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 82) je preučevala 

koherentnost zgodbe, ki jo tvorijo otroci ob podani začetni izjavi, in oblikovala kriterije za 

uvrstitev zgodbe v eno izmed ravni. 

»1. raven: zgodba brez strukture.  

2. raven: zgodba, v kateri prevladuje opis. 

3. raven: zgodba, v kateri gre za enostavno časovno nizanje dogodkov. 

4. raven: zgodba, v kateri so prepoznane vzročno-posledične dejavnosti. 

5. raven: zgodba, v kateri so dogodki prepoznavno povezani z namenom oziroma s ciljem 

zgodbe« (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 82). 

 

 Raziskovalka je ugotovila, da petletni otroci največkrat pripovedujejo zgodbe z 

enostavnim časovnim zaporedjem dogodkov, starejši otroci pa zgodbe, v katerih so dogodki 

prepoznavno povezani z namenom in s ciljem.  
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 Mijak (1979 v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 82) govori o razvojnih ravneh 

pripovedovanja ob ilustracijah: 

1. Perceptivna rekognicija: otrok našteva in prepoznava predmete, ki so na sliki, in jih 

pretvarja v jezikovni kod. 

2. Nepopolni opis: otrok prepozna odnose med predmeti, v njegovem pripovedovanju 

prevladuje nizanje opažanj. 

3. Elaboriran govor: otrok v opisovanje slike doda svoje izkušnje, pripoveduje o 

aktualnem kontekstu in kontekstu iz preteklosti. 

4. Povezovanje dogodka na slikah: otrok opisuje sliko in oblikuje logično zaporedje.  

  

 Avtorica je ugotovila, da otroci okrog šestega leta večinoma opisujejo slike na drugi in 

tretji ravni, le nekateri posamezniki dosegajo tudi četrto raven opisovanja slik (Marjanovič 

Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). 

 

 Za ocenjevanje razvojne ravni zgodbe, ki jo pripoveduje otrok, sta bili oblikovani dve 

skupini – koherentnost (globinska povezanost med deli sporočila, struktura zgodbe) in 

kohezivnost zgodbe (površinska zgradba zgodbe).  

 

Koherentnost zgodbe določamo po oblikovanih kriterijih: 

 zgodba brez strukture: kratki stavki, bistveni opisi slik; 

 zgodba s strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij; 

 zgodba s strukturo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov; 

 zgodba s strukturo, ki vsebuje opise misli in čustva junakov; 

 zgodba s strukturo, ki vsebuje opise vzročno-posledičnih odnosov. 

 

Kriteriji za ocenjevanje kohezivnosti zgodbe pa so razdeljeni v dve skupini: 

A) Tematska razporeditev: 

 linearna razporeditev s tematskimi preskoki, 

 linearna razporeditev brez tematskih preskokov. 

 

B) Sredstva, s katerimi se ohranja referenco: 

 dobesedno ponavljanje, 

 ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, s podpomenkami …  

 

 Glede na te razvite kriterije so avtorji ugotovili, da štiriletniki pripovedujejo zgodbe z 

enostavno strukturo in ilustracije opisujejo statično, šestletniki pripovedujejo zgodbo s 

strukturo s časovnim nizanjem dogodkov, zgodbe pa so še vedno statične, zgodbe osemletnikov 

pa so strukturirane, z opisi misli in čustev junakov ter vključevanjem vzročno- 

-posledičnih odnosov. Zgodbe štiriletnikov vsebujejo tematske preskoke s ponavljanjem, med 

tem ko so zgodbe osemletnikov že linearno tematsko povezane, vsebujejo zaimke, nadpomenke 

in podpomenke. Šestletniki so sposobni tvoriti besedila, ki so okoliščinam primerna in 

pomensko ustrezna, v njih prihaja do dobesednih ponavljanj, kar pomeni, da imajo bolj razvito 

pragmatično kot slovnično zmožnost.  

 Raziskave so pokazale, da otroci, stari okrog 4, 5 let, ob slikanici brez besedila 

pripovedujejo najbolj koherentne in kohezivne zgodbe, ob slikanici z besedilom najmanj 

kohezivne in ob prebranem začetku zgodbe najmanj koherentne. Otroci, stari okrog 6, 7 let, so 

pripovedovali najbolj koherentne in kohezivne zgodbe ob slikanici z besedilom, najmanj 

koherentne in kohezivne zgodbe pa so pripovedovali ob prebranem začetku zgodbe 

(Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). 
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 Razvoj zgodbe pri otroku poteka od »enostavnega opisovanja predmetov, oseb, nizanja 

dogodkov, ki so vzeti iz realnosti (ta razvojna stopnja je značilna zlasti za otroke, stare okrog 

3 let), do vse bolj strukturirane zgodbe, ki temelji na oblikovani shemi za konvencionalno 

pripovedovanje zgodbe in jo v večini že zmorejo povedati otroci, stari štiri leta in več« 

(Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc, 2004: 45). Otroci, ki so na razvojno najnižji stopnji, okoli 

središčnega elementa nizajo druge konkretne elemente, na razvojno višji stopnji ustvarjajo 

miselne povezave v nizanju elementov, ki so povezani z osrednjim elementom zgodbe; otroci, 

ki so na najvišji razvojni stopnji, pa prosto pripovedujejo in posamezne elemente povezujejo na 

osnovi komplementarnosti. Vse te stopnje otroci lahko dosežejo že pri starosti do treh let, 

vendar na najvišji stopnji zgodbo gradijo kot verigo, elemente premikajo iz enega v drugega. 

Najvišjo razvojno stopnjo v celoti dosežejo otroci, ki so stari do 5 let. (Prav tam: 45, 46.) 

 

 

2.2 SLIKANICA 
 

 Slikanice se razlikujejo od drugih knjig na literarno-likovno-oblikovni ravni, zato so to 

posebna oblika knjig, »ki združujejo besedilo in ilustracijo v enovito celoto; slikanica ima torej 

tri pomembne sestavine: besedilo, ilustracije in vsebinsko-oblikovni odnos med besedilom in 

ilustracijo. Ta odnos imenujemo interakcija, kajti besedilo vpliva na razbijaje pomena ilustracij 

in nasprotno, ilustracija spreminja ali dopolnjuje pomen besedila« (Haramija in Batič, 2013: 

23). Po strogi definiciji je slikanica knjiga, v kateri besedilo ne more obstajati brez slikovnega 

dela, ohlapna definicija slikanice pa pravi, da je slikanica vsaka knjiga, ki vsebuje dve skoraj 

enakovredni plasti – likovno in besedilno, vsaka pa lahko obstaja tudi zase (Vidmar, 2014).  

 

 Slikanica se prilagaja otrokovemu psihofizičnemu razvoju od zgodnjega predbralnega 

do zgodnjega šolskega obdobja na treh zahtevnostnih stopnjah: 

 Kartonska zgibanka ali leporello: Ta še nima oblike knjige in se lahko harmonikasto 

zloži. Slikanica lahko vsebuje določeno tematiko in likovno-besedilno podobo 

(leporello brez besedila, leporello s krajšim besedilom ali leporello s kratkim ljudskim 

in umetnimi otroškimi pesmicami).  

 Knjiga s trdimi kartonskimi listi: Pri tej stopnji gre za harmonikasto zložljiv kartonski 

leporello s krajšimi besedilom in je namenjen otrokom okoli tretjega leta.  

 Knjiga s tankimi listi: Gre za višjo stopnjo slikanice in s tem višjo zahtevnost otroškega 

doživljanja (Kobe, 2004; Vidmar, 2014). 

 

 V slikanici se prepletajo besedilo, ilustracije in oblikovanje teh delov v celoto, glede na 

izhodišče ustvarjanja pa lahko ločimo: 

 Avtorsko slikanico: En ustvarjalec oblikuje likovni in besedilni del ter si sam ustvari 

cilj, kako ju povezati v enovito celoto. Avtorska slikanica je lahko z besedilom ali brez 

njega.  

 Slikanica, pri kateri sta soavtorja stalna sodelavca: Soavtorja lahko slikanico oblikujeta 

hkrati; končan besedilni del prejme soavtor in s sodelovanjem z avtorjem oblikuje 

likovni del; likovni ustvarjalec je povsem samostojen, vendar stalen.  

 Slikanica, pri kateri soavtorja nista stalna sodelavca: Najprej en avtor oblikuje svoj del 

(ali besedilo ali ilustracije), nato postopek nadaljuje drug avtor (doda besedilo ali 

ilustracije) (Vidmar: 2014). 
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2.2.1 DELEŽ BESEDILA IN ILUSTRACIJ V RAZLIČNIH TIPIH KNJIG 
 

 V slikanicah prevladujejo ilustracije, za ilustrirano knjigo pa je pomembnejše besedilo, 

vendar neka stroga meja med njima ni postavljena; njuno umestitev dobro določajo teoretična 

spoznanja. Glede na delež besedila in ilustracij v književnem delo poznamo različne oblike 

knjig.  

 

SLIKANICA BREZ 

BESEDILA 

(tiha knjiga) 

Gledano s stališča besedila slikanica brez besedila vsebuje 

naslov, vsi drugi elementi zgodbe so izraženi z likovno- 

-oblikovnimi elementi. 

  

STRIP Je zaporedje sličic, ki pripovedujejo zgodbo. S stališča 

besedila je prisoten dialog med liki; uporabljena so posebna 

izrazna sredstva (vrste oblačkov, znaki …). 

 

SLIKANICA Vsebuje manj kot polovico besedila, a največ 1.800 besed, 

ilustracija je povezana z besedilom in oblikovana v zgodbo.  

 

ILUSTRIRANA KNJIGA Vsebuje več kot polovico besedila, ki po dolžini ni omejeno, 

ilustrirani so posamezni prizori in ne zgodba.  

 

KNJIGA BREZ 

ILUSTRACIJ 

Ne vsebuje ilustracij, temveč le besedilo.  

 

Tabela 1: Delež besedila in ilustracij v različnih tipih knjig (Batič, Haramija, 2013: 24) 

 

SLIKANICA BREZ BESEDILA 
 Empirični del v moji magistrski nalogi vsebuje tri slikanice brez besedila oziroma tihe 

knjige. Slikanice brez besedila celotno zgodbo predstavijo skozi ilustracije in jo komaj še lahko 

uvrstimo med slikanice, bralec pa mora med branjem aktivno sodelovati pri ustvarjanju pomena 

zgodbe. »Bralčevo sodelovanje izhaja iz njegovega tvornega dialoga z ilustracijami, ki jih bere 

na oba načina, posamezno in zaporedoma, eno za drugo, gradi pričakovanja in uporabi 

pomenske sklepe, ki bodo ali potrdili ali preusmerili razumevanje, ki je potrebno za naslednje 

slike. Bralec je postavljen pred nalogo, da odkriva zveze med posameznimi slikami, dogodki, 

ki se spletajo med listanjem ene strani do druge, in pomen, ki ga prikazujejo barve, perspektiva, 

okvir in kompozicija« (Ramos in Ramos, 2011 v Batič in Haramija, 2013: 24). Bralec mora 

trdno sodelovati pri odkrivanju odnosov med slikami, dogodki in pomenom, ki jih predstavljajo 

barve, kadri in perspektive. Interpretacija zgodbe brez besedila je za bralca zahtevna in 

večplastna, bralec pa je pri tem tudi soavtor; sam pomen nastaja v odnosu med sliko in bralcem, 

njegovimi izkušnjami, vrednotami in likovnim znanjem (Batič, Haramija, 2013). Kobetova 

slikanico brez besedila utemelji kot »dinamično, pripovedno ilustracijo, se pravi zgolj z likovno 

pisavo, kontinuirano razpreda skozi vso knjigo bolj ali manj zahtevno »zgodbo«, ki si jo je 

izmislil likovni ustvarjalec sam« (Kobe 1987 v Batič, Haramija, 2013: 253). 

 

ILUSTRIRANE KNJIGE 
 Ilustrirane knjige imajo tudi več kot 50 % besedila, ilustracije pa prikazujejo le 

posamezne prizore. V teh knjigah so ilustracije večinoma bogate, včasih raztegnjene čez dve 

strani, a vseeno vsebujejo besedilo. Format knjige je običajno manjši od A4 in je v obliki 

kodeksa (listi, vpeti med platnice), minimalna dolžina knjige je 49 strani in je v zgodnjem 

šolskem obdobju zelo primerna za branje v nadaljevanjih. Ilustrirane knjige so večinoma 
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deljene na poglavja oziroma več samostojnih kratkih poglavij z istim glavnim ali različnimi 

literarnimi liki (Batič, Haramija, 2013). 

 

SLIKANICE 
 Glede na funkcijo ločimo leposlovne in informativne slikanice. Informativne slikanice 

so poučne in morajo vsebovati kakovostno predstavitev izbranega področja, zato morajo imeti 

preprosto besedišče in realne ilustracije, leposlovne slikanice pa so bolj umetnostne, zato imajo 

več avtorske svobode. (Prav tam: 25, 26.) 

 V slikanici je delež besedila več kot 50-odstoten, vendar pa sta slika in besedilo 

neločljivo povezana in skupaj tvorita skupno estetsko sporočilo. Kobetova pojasnjuje, da je 

slikanica kot literarna zvrst »pravi likovno-literarni monolit ali drugače  sprepletenost 

likovnega in tekstovnega deleža v novo sozvočno celoto se zdi poglavitna značilnost slikanice« 

(Kobe, 2004: 42).  

 »Osnovna značilnost klasične, tradicionalne literarne slikanice je prav gotovo ta, da se 

ob njej bolj ali manj enakomerno dopolnjujeta in prepletata estetska informacija teksta in 

ilustracije« (Grafenauer, 1976 v Batič, Haramija, 2013: 27). 

 

Slikanice tako lahko delimo v dve skupini: 

 prvo skupino predstavljajo klasične slikanice, kjer se informacije ponovijo z besedilom 

in ilustracijo, 

 drugo skupino, kjer je interakcija med besedilom in ilustracijo bolj intenzivna ter je 

odvisna od avtorjevega povezovanja besedila in ilustracij. 

 

Slikanico glede na otrokov bralni razvoj delimo na tri stopnje: 

 slikanica za dojenčke: do 50 besed, 

 slikanica za predšolske otroke: do 400 oziroma kasneje do 800 besed,  

 slikanice za bralce začetnike: do največ 1.800 besed (Batič, Haramija: 2013). 

 

 

2.2.2 INTERAKCIJA MED BESEDILOM IN ILUSTRACIJO 
 

 Interakcija med besedilom in ilustracijo je v slikanici posebno pomembna, saj vpliva na 

njeno zunanjo podobo ter razumevanje besedila in ilustracije. »Ker besede in slike komunicirajo 

vsaka s svojimi vrstami informacij in ker skupaj določajo pomene ene drugim, je nujno njihovo 

ujemanje. […] Rezultat je zveza med sliko in besedo v slikanicah, ki je ironična: vsaka namreč 

govori o tem, o čemer druga molči« (Nodelman, 1988 v Batič, Haramija, 2013: 30). V 

slikanicah lahko najdemo tri zgodbe. Prvo zgodbo pripovedujejo besede oziroma besedilo, 

drugo zgodbo pripovedujejo ilustracije, tretjo zgodbo pa pripovedujejo besede in ilustracije 

skupaj, saj nastane z interakcijo prvih dveh zgodb. (Prav tam.)  

Sipe je postavil taksonomijo odnosa med slikami in besedami, in sicer je govoril o 

usklajenosti in odmikanju. Usklajenost med sliko in besedilom se kaže takrat, ko se ta dva 

elementa dopolnjujeta in skupaj ustvarjata zgodbo. Znotraj tega pa je govoril še o redukciji ali 

poenostavljanju besedila, elaboraciji ali razširitvi besedila, dopolnjevanju in izmeničnem 

napredovanju. Odmikanje se lahko zgodi na dva načina – kot nasprotovanje oziroma 

odtujevanje ali kot kontrapunkt oziroma pripovedovanje dveh različnih, a povezanih zgodb 

(Sipe, 2012 v Batič, Haramija, 2013: 34, 35). 
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Glede na vrsto interakcije med ilustracijo in besedo Nikolajeva navaja tri osnovne kategorije: 

 

 Simetrična interakcija: Besede in slike govorijo isto zgodbo, zato se ista informacija 

ponovi v dveh različnih oblikah komunikacije.  

 Komplementarna interakcija: Besede in slike se medsebojno dopolnjujejo in 

zapolnjujejo vrzeli in pomanjkljivosti. Slike včasih presegajo pomen besed, lahko pa je 

tudi nasprotno. Tu je dinamika kompleksnejša, in sicer zaradi razlik v sporočilnosti dveh 

oblik komunikacije.  

 Kontradiktorna ali nezdružljiva interakcija: Besede in slike imajo pogosto dvoumno 

sporočilo, zato mora bralec razmišljati o vsebini slikanice. Če je razlika med 

sporočilnostjo velika, je dinamika protislovna ali kontrapunktna, ker skupno sporočilo 

besedila in ilustracij presega sporočila posamičnih ravni komunikacije (Nikolajeva, 

2003: 8). 

 

 Slike so večinoma podrejene besedilu, v slikanicah brez besedila pa je to drugače, saj se 

te močno razlikujejo v stopnji zapletenosti. Od raznolikosti in zahtevnosti ilustracij je odvisno, 

kakšno zgodbo si bo izmislil bralec. V slikanicah, kjer so ilustracije in besedilo v popolnem 

soglasju, bralec nima spodbude za razmišljanje in uporabo domišljije. Če so si besedilo in 

ilustracije nasprotne v pomenu, pa se razlage in načini branja močno spremenijo. Take 

slikanice, ki ponujajo veliko možnih razlag in otroku dajejo možnost, da uporabi svojo 

domišljijo, so pedagoško koristnejše. (Prav tam: 8, 9.) 

 Besede v slikanici bralce spodbujajo k aktiviranju znanja, izkustev in pričakovanj, s tem 

pa se povečajo možnosti za interakcijo med besedilom in sliko. Besede in slike  neodvisno 

druga od druge  v bralcu lahko vzbudijo različne asociacije. Teorija o bralčevem odzivu je 

povezana s semiotiko, ta pa trdi, da mora bralec imeti neko literarno znanje, če želi razbrati 

sporočilna književnih besedil. Preproste slikanice seveda lahko beremo brez literarnega 

predznanja, za branje bolj zapletenih besedil in njihovo sledenje pa to znanje že moramo imeti. 

(Prav tam: 6.) 

 Hermenevtična analiza je teorija o komunikaciji znotraj književnosti in »se začne s 

celoto oziroma s splošnim, nadaljuje s podrobnostmi, nato pa se – tokrat že z večjim 

razumevanjem – spet vrne k splošnemu in od tam spet k podrobnostim« (Nikolajeva, 2003: 7). 

To se dogaja v neskončnem ali hermenevtičnem krogu. Bralčevo razumevanje se v takem 

prehajanju poglablja, povečuje pa se tudi možnost za pravilno interpretacijo celotnega besedila. 

(Prav tam.) 

 

 

2.2.3 ELEMENTI SLIKANICE 
 

 Slikanica ni »le zbir besedil in posledično književnih vrst ter zbir likovnih elementov 

ali posameznih ilustracij; šele ko se vzpostavi odnos med vsemi elementi, nastane slikaniška 

forma« (Batič, Haramija, 2013: 37). 

 

IZHODIŠČA ZA DOLOČANJE KAKOVOSTI SLIKANIC 
 Kakovost slikanice določajo temeljni kriteriji, ki naj bi jih avtorji slikanic poznali in jih 

upoštevali. Kakovost slikanice določajo: 

 kakovost literarnega dela: etična, spoznavna, estetska vrednost besedil; 

 uporaba različnih metod branja; 

 razmerje med branjem domače in prevedene literature: razmerje bi moralo biti večje pri 

slovenski slikanici; 
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 razmerje med branjem kanonske in sodobne literature; 

 primerna tematika glede na starost otroka; 

 navajanje otrok na razlikovanje leposlovnih in informativnih slikanic; 

 raznolikost literarnih besedil; 

 raznolikost slikanic. 

  

Slikanice vrednotimo na vseh ravneh – na ravni besedila, ilustracije in oblikovanja, vendar pa 

se poudarja, »da slikanice vrednotimo skozi njihovo prvenstveno odliko, torej skozi sliko« 

(Hlevnjak, 2000 v Batič, Haramija, 2013: 40). Da bi bila slikanica kakovostna, mora torej 

vsebovati kakovostne ilustracije, ki jih določimo z likovnimi in vsebinskimi kriteriji (Batič, 

Haramija, 2013). 

 

BESEDILO V SLIKANICI 
Poezija 

 Poezija je pisana v verzih, ima ritem in pogosto tudi rimo. Lirska otroška poezija je zelo 

kratka in pogosto poznana kot pesem. Vsaka pesem je zaokrožena celota, zato v slikanici 

ilustracije ne morejo razvijati zgodbe, ampak slika predstavlja vsako pesem posebej. Epska 

otroška poezija je pripovedovanje v časovnem zaporedju, nizanje motivov, vezanih na like, 

prostor ali stvar. Gre za daljša besedila, ki snov jemljejo iz otrokovega sodobnega vsakdana, 

njegovih iger, želja in odnosov z drugimi. (Prav tam: 43, 44.) 

 

Proza 

 V slikanici je možna le kratka proza – pravljice, pripovedke, kratke realistične in 

fantastične zgodbe, včasih tudi miti ali basni. Vsaka zaokrožena enota v slikanici ima dodano 

ilustracijo.  

 Realistične kratke zgodbe največkrat v ospredje postavljajo otroka v vsakdanji situaciji. 

Doživljajska kratka zgodba glavni lik otroka pogosto komično obarva, socialna kratka zgodba 

pa opisuje družbeno dogajanje in razmerje med glavnim likom, okolico, likom samim ter 

njegovimi vrstniki, starši ali sorodniki.  

 Fantastična kratka proza je v slikanici najpogostejša in najobsežnejša. Folklorne 

pravljice prikazujejo eno pomembno lastnost književnega lika, književnega časa in prostora pa 

ni mogoče natančno določiti. V folklornih pravljicah se običajno pojavljajo čudežna bitja ali 

čudežni predmeti, čudež pa je vedno časovno/krajevno omejen in konec vedno srečen. V 

klasičnih pravljicah je predstavljena arhaizirana družba, književno dogajanje je v naravnem 

okolju (vas, gozd), liki se ne srečujejo z urbanim življenjem. Klasična pravljica ima večinoma 

standardizirane začetke (nekoč …), kar pa ni nujno. V sodobni slovenski pravljici je 

pripovedovalec nevtralen, saj se osredinja na zgodbo in ne nagovarja bralca. Liki v sodobni 

pravljici imajo imena in individualne lastnosti, konec je običajno srečen, književni prostor je 

mestno okolje, književni čas pa je vedno v sodobnosti.  

 Kratke fantastične zgodbe imajo lastnosti pravljice in tudi fantastične pripovedi. V 

zgodbi se srečamo z dvodimenzionalnostjo, vsak svet, racionalen in iracionalen, pa deluje po 

svojih zakonitostih. Nonsensna kratka zgodba ali nesmiselnica je jezikovna igra, ki včasih 

preraste v ironijo. Miti ali bajke na kratko predstavijo pogansko religijo in so krajše pripovedi 

o starodavnih politeističnih verovanjih. V sodobnosti so miti dobro ohranjena in zanimanja 

vredna književna vrsta. Pripovedka ali povedka je krajevno določena in mora imeti vsaj eno 

resnično sestavino: književni prostor, književni čas ali književno osebo. Basni so po zgradbi 

epsko besedilo, ki ima dvodelno zgradbo, v prvem delu je zgledna zgodba, v drugem delu pa je 

nauk, ki je podan v obliki pregovora. V basnih imajo živali večinoma v naprej znane lastnosti. 

(Prav tam: 4448.) 

 



24 

 

Literarne prvine v slikanici 

 Zgradba literarnega dela je v slikanici enaka zgradbi drugih književnih del, pri čemer je 

treba upoštevati bralčevo starost, interes za teme, like, razumevanje časa in prostora ter 

perspektivo. Otroška literatura ima v jezikovni sestavi dela priložnostnice. To so besede, »ki 

jih govoreči »delajo« po običajnih besedotvornih vzorcih, zato jih naslovniki tudi razumejo, 

vendar ne postanejo splošna last jezika, niso podružabljene, ker so omejene na določen govorni 

ali besedni položaj« (Toporišič, 2000 v Batič, Haramija, 2013: 49).  

 Tematologija se ukvarja z vsebino literarnega dela in s povezovanjem teme, snovi in 

motivov. Motivi so lahko statični, kjer gre za opis situacije, in dinamični, ki so pomembni za 

zaplet in razplet zgodbe. V otroški literaturi je tema običajno ena, ki izhaja iz posamezne 

tematske skupine, ki so najbolj pogoste: »strahopetnost; drugačnost; osamljenost; prijateljstvo; 

ljubezen (in spoštovanje); smrt; problem najmlajših; tema učenja, branja, knjig; preobrazbe; 

potovanja, preizkušnje in popotne dogodivščine« (Batič, Haramija, 2013: 49). 

 Literarni liki so lahko realistični  glavni lik je star približno toliko kot bralec, in 

fantastični: tu so liki bolj raznoliki, lahko so antropomorfne ali personificirane živali ali 

predmeti. 

 Književni prostor je lahko realen, z realnim geografskim prostorom, ali fantastičen, ki 

mora biti podoben Zemlji, da otrok zgodbo lahko razume in si jo predstavlja. 

 Književni čas mora biti za otroka logičen in je odvisen od književne vrste. V literaturi 

se čas in prostor združujeta v pomembno celoto.  

 Pripovedovanje je postopek nizanja motivov in je povezan s pripovedovalcem, ki je v 

otroški literaturi prvoosebni in vedno deluje subjektivno.  

 Perspektiva označuje pripovedovanje zgodbe in videnje dogodka ter pripovedovalčevo 

stališče. To so literarne stvarnosti. Tipične literarne perspektive prikazujejo tragično, komično, 

tragikomično, kritično in pravljično perspektivo (Prav tam: 4951.) 

 

ILUSTRACIJE V SLIKANICI  
 Ilustracijo otrok sprejema brez posrednika, saj zna prebrati slike pred besedilom. »V 

verbalnem jeziku med znakom in predmetom ni nujne zveze, […] zaradi tega pa ima vsak jezik 

svoje besedne znake za iste vrste predmetov. […] Pri likovnem znaku, ki je sestavljen iz vidnih 

izraznih prvin, mora nujno ostati ohranjena vizualna struktura označenega predmeta« (Butina, 

1997 v Batič, Haramija, 2013: 52). Vizualni jezik je zato bolj univerzalen za uporabo v deželah, 

kjer branje poteka od leve proti desni in od zgoraj navzdol. Na interpretiranje ilustracij v 

slikanicah vplivajo poznavanje likovnega jezika, izkušnje opazovalca in kulturno okolje. Pri 

branju slik obstajata dve ravni: raven razumevanja, ki je povezana z izkušnjami, okoljem in s 

časovnim obdobjem, v katerem smo, in raven prepoznavanja, ne smemo pa zanemariti niti 

kulturnega konteksta ilustracije, saj imajo v različnih kulturah določene barve, geste in simboli 

drugačen pomen. 

 

Likovni jezik 

 »Likovnega jezika se je deloma mogoče razumsko naučiti […], deloma pa ga 

spoznavamo izključno z likovno intuicijo« (Peić, 1972 v Batič, Haramija, 2013: 54). Branje 

ilustracij v slikanici je ves čas v interakciji z besedilom, ki jo spremlja. Likovni jezik ima tudi 

svoja pravila, ki jih teoretiki imenujejo likovni elementi; delijo se na orisane in orisne. Med 

orisne elemente spada točka, ki predstavlja stabilnost v dvo- ali tridimenzionalnem prostoru. 

Naslednji orisni element je črta, ki nastane z nizanjem točk in je lahko aktivna (predstavlja 

gibanje), medialna (oriše obliko) ali pasivna (»ločuje« dva dela ilustracije). Orisna prvina je 

tudi barva, ki jo lahko preučujemo z vidika fizike, fiziologije in psihologije, upoštevati pa je 

potrebno še estetsko študijo barv, ki je pomembna za razvrščanje barvnih kontrastov. Svetlo- 

-temno je orisni likovni element, ki je povezan z oblikovanjem likovnega prostora in globino. 
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Med orisane likovne elementa spada prostor, za njegovo predstavo pa slikar uporablja 

prostorske ključe ali globinska vodila. Orisan element je oblika, ki skupaj z notranjostjo 

obrisane linije daje značilnost in pomen ilustraciji. »Na obliko vplivajo likovne spremenljivke, 

[…] ki so: velikost, teža, položaj, smer, število enot, njihova gostota in tekstura« (Butina, 1997 

v Batič, Haramija, 2013: 57). Vsi likovni elementi se združujejo v kompozicijo, ki nekako 

organizira likovno delo in je prisotna v vsakem. Kompozicijski elementi, ki jih uporabljamo, 

so: razmerje in sorazmerje, ritem, ravnovesje, harmonija, kontrast in enotnost. (Prav tam: 

5458.) 

 

Kakovostna književna ilustracija 

 Ilustracije so za otroka motivacijsko sredstvo, saj zaradi njih seže po knjigi. Otrok v 

ilustracijah išče podrobnosti in z njimi odkriva svet. »Kakovostna književna ilustracija vsebuje 

vse likovno formalne parametre, ki določajo »pravo« umetnino, razlikuje se le v vsebini« 

(Zupančič, 2012: 7). Dobra ilustracija je likovno prečiščena in ne vsebuje nepotrebnih likovnih 

elementov. Živa bitja so lahko upodobljena karikaturno, realistično ali kako drugače, 

upoštevani pa morajo biti risarske zakonitosti ter anatomska in konstrukcijska pravila. Ta 

pravila se lahko kršijo le takrat, ko jih slikar dobro pozna in z nepravilnostmi želi nekaj 

poudariti. Kakovostna ilustracija mora na eni sliki vsebovati le eno perspektivo oziroma kot 

gledanja, predmeti in osebe pa se morajo ravnati po eni prostorski logiki. Ustrezno izbrana 

likovna tehnika, materiali in izrazni načini lahko dobro prikažejo razpoloženje in slog, ki ga 

ilustrator želi prikazati. (Prav tam: 711.) 

 

Likovno nekakovostna ilustracija 

 »Pri nekakovostni ilustraciji je likovni jezik črt, barv, ritmov in ostalega uporabljenega 

brez poznavanja zakonitosti likovne gradnje in brez avtorjevega likovnega občutka« (Zupančič, 

2012: 11). Nekakovostna ilustracija ne vsebuje nobenega upoštevanja barvnih prostorskih 

ključev, anatomija živih bitij je napačna, ni upoštevanja razmerja med deli telesa. Slabe 

ilustracije so likovno prenasičene in polne podrobnosti. Nekakovostne ilustracije velikokrat 

vsebujejo banalne elemente, ki so povezani z barvami, s figuralnimi upodobitvami, in negativno 

poudarjanje družbenih stereotipov. Pri barvnih elementih se pojavljajo svetleče barve ali 

posebni barvni učinki, figuralne upodobitve, ki se pogosto uporabljajo, so tri trepalnice, šop las, 

pretirano rdeča lica. Negativno poudarjanje družbenih stereotipov je vsebinsko sporen element, 

saj lahko negativno vpliva na bralca, njegov karakter in duševno stanje. (Prav tam: 1114.) 
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Zupančič je oblikoval kriterije za določanje kakovostne slikanice. 

 

Dobra ilustracija  Slaba ilustracija 

jasno, 

likovno urejeno 

 

 

 

 

 

Likovni kriterij 

prenasičeno, 

likovno neurejeno 

poudarjeno likovno bistvo, 

odsotnost nepotrebnega 

likovni klišeji, šablone, 

stereotipi, prisotno 

nebistveno 

 

anatomsko pravilna risba, 

upoštevani prostorski ključi, 

 

enovito upodobljen prostor 

anatomsko zgrešena risba, 

neupoštevanje ali 

nekompatibilnost 

prostorskih ključev, 

nelogično upodobljen 

prostor, 

prisotna individualna nota neosebna upodobitev 

namenu ustrezna upodobitev 

(humorna, karikaturna, 

tragična, zlovešča, 

žalobna …), 

brez vsebinskih 

nepotrebnosti 

 

 

 

Vsebinski kriteriji 

 

kičasta, osladna upodobitev 

(solzavo, patetično, 

idealizirano …), 

banalni vsebinski dodatki 

ustrezna vsebina: 

didaktično premišljena, 

poučna, 

razumljiva 

 sporna vsebina: 

poudarjeni družbeni, spolni, 

estetski stereotipi, 

žaljiva vsebina 

Tabela 2: Kriteriji za določanje kakovostne slikanice (Prav tam: 14.) 

 

OBLIKOVANJE SLIKANICE 
 »Besedilo, ilustracije in parabesedilo sestavljajo celotno podobo slikanice« (Batič, 

Haramija, 2013: 58). Parabesedilo vključuje naslovnico, vezne liste, notranjo naslovnico in 

dvostransko postavitev.  

 Likovne tehnike in materiali: Ilustrator izbira gradivo, ki ustreza značaju likovne ideje 

in besedila, ki jo obdeluje. Likovni materiali so aktivni in odločujoči elementi izraza.  

 Format in oblika: Velikost, oblika knjige in vrsta papirja v nas vzbujajo določena 

pričakovanja. Slikanica je običajno A4-formata, lahko tudi kvadratna, vsebuje lahko 

tridimenzionalne elemente ali različne materiale. Poznamo tudi različne oblike 

premičnih knjig, ki med branjem še dodatno motivirajo bralca. Knjige lahko vsebujejo 

vrtljive elemente, imajo različna kukala, skozi katera odkrivamo nove ilustracije, 

besedilo, imajo različne zavihke in okenca »povleci in poglej«. Bralcem so dostopne 

tudi elektronske slikanice, ki vključujejo animacije, glasbo, zvočne efekte in glasove.  

 Tipografija: Najboljša pisava je tista, ki sama po sebi ne pritegne pozornosti. 

 Naslovnica: Naslovnica je najpomembnejši vir naših pričakovanj. Naslovnica in hrbtna 

stran knjige sta velikokrat povezani, hrbtna stran pa je lahko namenjena predstavitvi 

avtorja in povzetku vsebine.  

 Vezni listi: V knjigah vidimo različne vezne liste, ki so lahko neilustrirani, identični 

spredaj in zadaj; neilustrirani, različni spredaj in zadaj; ilustrirani, identični spredaj in 

zadaj; ilustrirani, različni spredaj in zadaj.  

 Postavitev slike in besedila: Glede na postavitev poznamo štiri skupine slikanic: 

klasične, kjer so strani za besedilo in strani za ilustracijo; knjige, kjer je besedilo 
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vključeno v ilustracijo; knjige, kjer je del besedila oblikovno sestavni del ilustracije, in 

poučne slikanice. Postavitev besedila in ilustracij v slikanici določa ritem zgodbe. (Prav 

tam: 5966.) 

 

IZRAZNE MOŽNOSTI V SLIKANICAH 
 Posledica multimodalnosti oziroma večpripovednosti slikanice so njene posebne izrazne 

možnosti, ki jih nudi.  

 Upodabljanje prizorišča: Prizorišče je lahko razvidno iz besedila ali pa ga ustvari 

ilustrator po svojem razumevanju besedila. Različni zorni koti prikazanega dogodka 

nam dajejo možnost drugačnega razumevanja, različen fokus pa daje učinek, ki niha 

med intimnostjo in distanco. Mizanscena so odnosi med likom in njihovo postavitvijo 

v prostoru  predstavljajo njihove družbene in čustvene odnose. »Zorni kot, fokus in 

velikostna razmerja imajo lahko v slikanici večjo pripovedno kot besedilno moč; 

mladega bralca se lahko ilustracija bolj dotakne kot besedilo, kadar so odnosi ali čustva 

na ilustracijah predstavljeni neposredno« (Batič, Haramija, 2013: 68). 

 Upodabljanje dogajanja: Za prikaz gibanja je največkrat uporabljena simultana 

sukcesija, ki prikaže upodobitev figur in sprememb na vsaki naslednji sliki, bralec pa to 

dojema kot celoto. Tako kot besedilo beremo od leve proti desni, je tudi dogajanje z 

ilustracijami prikazano od leve proti desni – slike na levi predstavljajo dogajanje pred 

sliko na desni.  

 Razbiranje pomena slik, simbolov in znakov: Otroci zelo hitro razumejo pomene 

simbolov iz vsakdanjega življenja, ki nas nagovarjajo brez posrednika in so lahko vezani 

na določeno kulturo ali pa so mednarodni. Slike, simboli ali znaki nam omogočajo, da 

skozi kontekst spoznamo določene podrobnosti. (Prav tam: 68, 69.) 

o Zunanji (intenzivnost, velikost, gibanje, kontrast) in notranji dejavniki 

(vrednote, potrebe, motivi, interesi, čustva) vplivajo na otrokovo zaznavanje slik 

ter intenzivnost in trajanje pozornosti. Podzavestna zaznavna obramba kaže, da 

tisto, kar se otroku zdi neprimerno in ga čustveno vznemiri, težje zaznava. Otroci 

objekte na ilustracijah zaznavajo glede na druge dele. Manjše dele povezujejo v 

celoto po načelu dobre oblike in enostavnosti ter po načelu lika in podlage 

oziroma figure in ozadja. Združevanje vidnih dražljajev poteka po načelu 

podobnosti, načelu strnjenosti ali dobre smeri, načelu bližine, načelu zaprtosti 

ali dopolnitve ali po načelu gibanja ali skupne usode. Vsa ta načela otrokovega 

zaznavanja mora ilustrator poznati in jih upoštevati (Majhen, 2004: 5254). 

 Besedilo v sliki: Velikokrat na ilustracijah opazimo intraikonično besedilo  besede 

znotraj slik, ki so lahko humorne ali le označevalne narave (Batič, Haramija, 2013: 70). 

 

 

2.2.4 OTROKOVO BRANJE ILUSTRACIJ  
 

 Otrok glede na stopnjo svojega razvoja izbira različne knjige, zato lahko govorimo o 

treh obdobjih: dojenčki (od rojstva do 12 mesecev), malčki (od 12 mesecev do treh let) in 

predšolski otroci (od treh do štirih let).  

 Otrokom v obdobju dojenčka naj bi ponujali knjige, ki jih lahko sami držijo in obračajo 

njihove strani, barve v njih pa naj bodo čim bolj kontrastne z velikimi vzorci. Strani morajo biti 

iz tršega kartona ali iz mehke plastične mase, ki omogočajo razvoj spretnosti za listanje knjig. 

Slike v knjigi naj bodo velike, s poznanimi vsebinami (živali, obrazi, hrana, oblačila, družinsko 

življenje) in na kontrastnem ozadju (Batič, Haramija, 2013: 76). 
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 Otroci v drugem obdobju (od 12 mesecev do treh let) lahko uporabljajo knjige 

standardnih velikosti, vendar še vedno iz trših materialov. Pri branju slikanice otrokom zelo 

pomaga podobnost med sliko in predmetom, dvoletni otroci pa nove besede ob sliki v slikanici 

povežejo z realnim predmetom. Tudi v tem obdobju je dobro, če so v slikanicah poznane 

podobe (obrazi, igrače, hrana, družina) (Prav tam: 76, 77.). 

 V tretjem obdobju razvoja (od treh do štirih let) pa je otrokom že pomembna zgodba in 

ne le opazovanje slik in poimenovanje. Vsebina vpliva na estetsko vrednotenje likovne podobe. 

Otroci označijo za lepo tisto, kar jim je poznano, kar jim ni poznano, jim tudi ni lepo, zato je 

pomembno, da otroci lahko ilustracije pogledajo pred branjem knjige in tako med branjem bolje 

razumejo zgodbo in same ilustracije. (Prav tam: 77.) 

 »Glede na posamezna obdobja otrokovega likovnega razvoja se spreminja tudi odnos 

otrok do likovnih del« (Batič, Haramija, 2013: 78). Otroci med šestim in devetim letom se bolj 

osredinjajo na jasne obrise ter dekorativne in intenzivne barve, med tem ko se starejši otroci 

(med devetim in dvanajstim letom) bolj nagibajo k realnim značajem, brez izrazitega svetlo-

temnega kontrasta in pretirane iluzije prostora. (Prav tam.) 

 

 

2.3 OBDOBJA BRANJA IN PERCEPCIJSKEGA RAZVOJA 
 

2.3.1 SENZOMOTORNO OBDOBJE IN OBDOBJE PRAKTIČNE 

INTELIGENCE 
 

 V senzomotornem obdobju in obdobju praktične inteligence, ki traja od rojstva do 2. ali 

3. leta, otroci zaznavajo izključno zvočne komponente literarnega besedila. Čeprav otrok v tem 

obdobju z okolico komunicira še na neposreden način in jezik šele usvaja, za komuniciranje z 

okolico uporablja štiri tipe diferenciranih znakov. Piaget jih opisuje kot posnemanje in 

ponavljanje, simbolno igro, otroško risbo, notranje slike in jezik. Posnemanje in ponavljanje sta 

predstopnja predstave. Otrok besede ne pozna, ampak si jo prikliče v spomin s ponovitvijo 

gibov, položajem telesa, z obrazno mimiko, ki je spremljala položaj in pojav, ki ga je videl. 

Otrok na svoj način razume, kaj se mu je zgodilo. Simbolna igra je sistem predelovanja situacij, 

v katere je bil otrok vključen. Poleg posnemanja tukaj že uporablja poznana jezikovna sredstva. 

Otrok z igro vlog oziroma z gibi, besedami in intonacijo razmišlja o situacijah, ki jih ne razume, 

in jih predeluje. Otroška risba izraža otrokova čustva in predstave, ki jih izrazi s svojim 

pomanjkljivim jezikom. Otroške risbe otrok uporablja toliko časa, dokler mu ni povsem jasno 

in dokler ne razume, kaj se mu je zgodilo. »Notranje slike so miselne kopije slik, ki jih je otrok 

že videl v realnem svetu. […] Dajejo mu možnost, da premišljuje tudi o skorajda pravem 

pomenu besede, […] vendar ne z notranjimi besedami, ampak s pomočjo notranjih slik« 

(Kordigel Aberšek, 2008: 47). 

 V tem obdobju je otrokovo obvladovanje jezika zelo omejeno, vendar se rad odziva na 

ritem v poeziji, zato lahko govorimo o otrokovi recepciji književnosti. (Prav tam: 4648.) 

 

 

2.3.2 OBDOBJE INTUITIVNE INTELIGENCE 

 

Obdobje egocentrične recepcije 
 V tem obdobju otrok zaznava besedilne signale po kriteriju njihove podobnosti oziroma 

enakosti z realnim svetom. Otrok že razvija vsebinski segment književnosti, besede pa se uči z 

asociacijami med doživetjem in glasovnimi skupinami. V tem obdobju se otrok začne srečevati 
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z literarnim svetom, ki je lahko realni ali nerealni oziroma domišljijski. Realni literarni svetovi 

so urejeni po objektivni miselni shemi, predmeti, ljudje in dogodki so objektivno prikazani, 

zgodbe so realne in podobne resničnosti; domišljijski literarni svetovi pa so urejeni po 

subjektivni miselni shemi, kjer področja resničnosti zaznava le v razmerju do otrokovega 

prepričanja, subjektivno pa zaznava vse, kar je pravljično. Otroci najprej lažje razumejo 

objektivne miselne svetove, kasneje pa brez težav razumejo tudi subjektivne miselne svetove, 

čeprav naj bi se oba razvijala sočasno. V fazi egocentrične recepcije otrok močno doživlja 

besedila, v katerih prepoznava samega sebe; kjer ima veliko možnost za identifikacijo; besedila, 

ki mu dajejo možnost prilagajanja in razmišljanja o svetu, pravilih in lastnih potrebah. Otrok se 

nauči opazovati besedilo v procesu identifikacije in projekcije, ta dva pa mu omogočata 

povezovati motive v besedilu z lastno zunajbesedilno izkušnjo. (Prav tam: 4850.) 

 

Proces identifikacije 

 Z identifikacijo otrok ponotranja zahteve in vedenjske vzorce, norme in vrednote svoje 

okolice. Določeni dražljaji lahko sprožijo potrebo po neki reakciji, pri literarnem besedilu pa k 

temu lahko pripomore književna oseba, ki ima take lastnosti, da jo bralec želi posnemati, ima 

pregnantno izražen značaj ali pa v otroku sproži vzdušje, analogno ozračju v zgodbi, to pa ga 

spodbuja k posnemanju. Samo dražljaj še ne sproži identifikacije, saj je potrebna še notranja 

pripravljenost bralca, da najde priložnost, da se sproži reakcija. V procesu identifikacije mora 

bralec najti podobnost med svojim življenjem in življenjem književne osebe, to pa ga spodbudi 

k razumevanju ravnanja književne osebe in ga poveže s pomembnimi spoznanji v realnem 

življenju ali pa ga problematične situacije v besedilu vodijo do razumevanja lastnih doživetij. 

(Prav tam: 50, 51.)  

 

Proces projekcije otrokove notranjosti na književne osebe 

 Projekcija je proces, ki projicira impulze iz podzavesti na neko drugo osebo, da se lahko 

proti njim bori in jih skuša odstraniti. V obdobju egocentrične recepcije otroci zelo radi sežejo 

po zgodbah, kjer so osebe negativno karakterizirane, saj jim predstavljajo priložnost za 

projekcijo lastnih občutkov in želja, ki jih na drugi osebi lahko obsodijo. Bralčev odnos do 

književnih oseb je odvisen od stopnje zanimanja zanje, razpoloženja, prepričanja, neposredne 

izkušnje, razvojne stopnje, samokritičnosti in sposobnosti samorefleksije. (Prav tam: 5153.) 

 

Naivno pravljično obdobje 
 Naivno pravljično obdobje se začne takrat, ko je otrok že zmožen za recepcijo pravljice, 

in se konča takrat, ko ve, kje je meja med resničnostjo in pravljičnostjo. Ko spozna, kje je meja 

med realnim in pravljičnim svetom, že govorimo o pravljično kritičnem obdobju. Otrok je zrel 

za poslušanje pravljic, ko lahko spremlja sosledje motivov, ki so združeni v zaključeno celoto, 

in ko lahko usmerja energijo za ves čas trajanja pravljičnega loka. Obdobje naivno pravljične 

percepcije traja do okoli sedmega leta  odvisno od razvoja zmožnosti za razlikovanje med 

resničnim in pravljičnim svetom. (Prav tam: 54, 55.) 

 

Zmožnost zaznavanja in razumevanja književne osebe 

 Otrok se najprej zanima za književne osebe, ki so otroci, kasneje pa že zaznava tudi 

tiste, ki mu niso podobne. Otrok zaznava pravljična bitja in razume njihovo vlogo, postavi si 

hipotezo, kaj se bo dogajalo naprej. Otrok ima še težave pri zaznavanju karakterjev književnih 

oseb, lažje zaznava karakterje, ki so ustvarjeni po zakonu polarizacije, saj ta zahteva 

najskromnejšo obliko abstrahiranja – književne osebe so tukaj povsem dobre ali povsem slabe. 

Lastnosti, s katerimi so označene osebe, so bralcu dobro poznane iz lastnega okolja. (Prav tam: 

55, 56.) 

 



30 

 

Zmožnost odkrivanja vrat za identifikacijo 

 Otrok je pri identifikaciji zmožen »uporabiti le podobnosti med seboj in književno 

osebo. Skozi vrata za identifikacijo zna vstopiti v besedilni svet, podoživljati književno 

dogajanje in v njem čustveno participirati« (Kordigel Aberšek, 2008: 56). Identifikacija je 

veliko lažja, če književna oseba nima lastnega imena, saj otrok lažje poveže svoja ravnanja z 

njegovimi. Otrok se identificira s književno osebo, če je glavna oseba otrok; če gre za odraslo 

osebo, ki se obnaša otročje, naivno, ima nezrelo čustvovanje, razmišljanje; če oseba deluje 

instinktivno, bega sem in tja, deluje pod vplivom avtoritete ali čustvene motivacije. (Prav tam: 

56, 57.) 

 

Zmožnost ustvarjanja domišljijskočutnih podob književne osebe 

 Otrok si domišljijskočutnih predstav ne more ustvariti kar mimogrede, saj se ravna po 

dveh pravilih: če se mu zdi književna oseba dobra, prijazna, si jo bo predstavljal kot lepo, če pa 

književno osebo oceni kot hudobno, si jo bo predstavljal kot grdo. Otrok se običajno identificira 

s književno osebo, ki je dobra, vendar pa vedno to ni mogoče, saj književna oseba ne more 

vedno prevzeti bralčeve podobe. Fantastične osebe, ki nastopajo v literarnih besedilih, so lahko 

nastale po procesu analogije ter so po zunanjosti in vedenju zelo podobne ljudem, njihove 

lastnosti pa so nekoliko spremenjene, lahko pa nastanejo s kombiniranjem in z domišljijsko 

združitvijo bitij. Za ustvarjanje domišljijske fikcije otrok uporabi kombinatorično fantazijo in 

»izvede proporcionalni premik k bitju, ki ga pozna, poveča ali pomanjša katerega izmed delov 

njegovega telesa; […] izvzame posamezno lastnost iz obstoječega kompleksa in jo prenese na 

drugi kompleks; […] združi večje predstavne komplekse, ki jih v realnosti ni ali so tam drugače 

povezani« (Kordigel Aberšek, 2008: 58). Te postopke otrok lahko tudi kombinira in si tako 

ustvari svojo domišljijskočutno predstavo o junakih. Od ustvarjene predstave je odvisna 

otrokova razvitost domišljijske sposobnosti in podatkov, ki jih otrok uporablja (slike iz realnega 

življenja, dogodki iz spomina). (Prav tam: 57, 58.) 

 

Zmožnost opažanja perspektiv književnih oseb v književnem besedilu 

 Otrok v naivno pravljičnem obdobju besedilno stvarnost lahko opazuje le iz svoje 

perspektive in ne razume, da lahko kdor koli stvari vidi drugače, kot jih vidi sam. (Prav tam: 

58.) 

 

Zmožnost zaznavanja motivov za ravnanje književnih oseb 

 V tem obdobju lahko otroci zaznavajo le zelo močno izražena čustva, zato tudi motive 

za ravnanje osebe zaznavajo le, če se ob dogajanju sproščajo močna čustva. Čustvo pri 

književnih osebah razumejo, če je opisano na način, kako čustvo pride do izraza, in ne gre samo 

za poimenovanja čustva. (Prav tam: 59.) 

 

Zmožnost zaznavanja in razumevanja dogajalnega prostora 

 V naivno pravljičnem obdobju dogajalni prostor lahko razumemo kot opis socialnega 

okolja, kot dogajalni čas in prostor ali kot opis razmer, v katerih se književne osebe pojavljajo. 

Otrok je tukaj že zmožen, da iz opisa sklepa, kakšna je slika socialnega okolja, kjer se odvija 

književno dogajanje. Otrok še ne zaznava socialne in kulturne determiniranosti med osebami, 

saj še nima izkušenj in ni obveščen o tem, kako svet deluje. Ker gre pri otroku za pozitivno 

naravnanost domišljije, si predstavlja, da je pravljična usoda najbolj normalna in realna stvar 

na svetu. (Prav tam.) 

 

Zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega časa 

 Otrok lahko sledi zgolj kronološkemu toku dogodkov, časovne preskoke pa razume le, 

če so dovolj redki. Otrok si nekoč predstavlja kot vse, kar je bilo včasih in je drugače kot danes, 
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oblikuje pa si subjektivno miselno shemo. Danes si otrok predstavlja kot realnost in realne 

izkušnje, ki jih ima, dogajanje pa vrednoti v kontekstu objektivne miselne sheme. (Prav tam: 

60.) 

 

Zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega dogajanja 

 Otrok lahko sledi sosledju dogodkov, v katere je vključena glavna oseba, strnjenemu 

dogajanju ali opisu neke aktivnosti pa sledi težje. Otrok je osredinjen le na trenutni dogodek, 

na to, kar se je zgodilo prej, pa misli le toliko, da ve, kako potekajo dogodki okoli glavne osebe, 

»vzročno-posledične povezanosti med pravljičnimi motivi pa praviloma še ne more zaznati« 

(Kordigel Aberšek, 2008: 60). Otrok brez težav sledi pravljicam, pri katerih se v vsakem 

poglavju pojavlja druga glavna književna oseba. Take pravljice imenujemo dvodelne ali 

trodelne pravljice in spadajo med razširjene ponavljalne figure, ki lahko služijo za umirjanje 

dogajanja ali pa imajo psihološko funkcijo. (Prav tam: 60, 61.) 

 

 

2.3.3 OBDOBJE KONKRETNIH, LOGIČNIH INTELEKTUALNIH 

OPERACIJ 
 

 To obdobje traja nekje od 7. ali 8. pa vse do 12. leta in ga lahko imenujemo doba bralca 

kot heroja. Otrok je pri teh letih že sposoben razmisliti, preden odreagira, sposoben je živeti v 

skupnosti, komunicirati in sooblikovati vzorce življenja. Literarni interesi otroka so usmerjeni 

v svet domišljije, kjer literarne osebe dosegajo uspehe, a še vedno s pomočjo čudežev. Najbolj 

priljubljena literatura so fantastične pripovedi, saj otroci že razumejo osebe z več lastnostmi in 

zaletenimi značaji, kasneje pa izbirajo tudi pustolovsko prozo, bralci pa v vseh zgodbah 

pričakujejo, da bodo dobili občutek za potrditev pravičnosti. (Prav tam: 61, 62.) 

 

Zmožnost zaznavanja in razumevanja književnih oseb 

 Otroci v tem obdobju pridobivajo zmožnost za oblikovanje domišljijskočutnih podob 

književnih oseb, saj podatke iz besedila dopolnijo s podobami iz vsakdanje izkušnje. Otrok si 

na podlagi besedilnih signalov oblikuje predstavo o tem, ali je književna oseba dobra ali slaba, 

glavna ali stranska ter kakšen karakter ima. Otrok lahko razume in zazna tudi »značajsko 

lastnost, ki se zdi v nasprotju z njeno splošno značajsko oznako, na primer negativno lastnost 

pri pozitivni osebi« (Kordigel Aberšek, 2008: 62). 

 

Zmožnost odkrivanja vrat za identifikacijo 

 Pri otroku lahko identifikacijo sproži književna oseba, ki je bralcu podobna že v eni 

sami konkretni lastnosti ali so njene življenjske okoliščine podobne bralčevi resničnosti. (Prav 

tam: 63.) 

 

Zmožnost zaznavanja in razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb 

 Sprva otroci zaznavajo le tiste motive za ravnanje oseb, ki jih poznajo iz realnega 

življenja, s katerimi imajo izkušnje. Otroci lahko razumejo dve skupni motivov za ravnanje 

književnih oseb, in sicer dobro in slabo ravnanje osebe. Dobra oseba naj bi ravnala z dobrim 

namenom, prav tako pa naj bi ravnal tudi bralec sam. Dobro pri bralcu pomeni, da oseba ravna 

plemenito, herojsko, junaško, vendar pa ve, da lahko stori tudi kaj slabega, a ne nalašč. V tem 

obdobju bralec ve, kdaj oseba stori nekaj nalašč ali po nesreči. Slaba oseba po otrokovem 

mnenju dela slabo in si zasluži kruto kazen. Proti koncu obdobja so otroci sposobni motive za 

ravnanje iskati v namenih, mislih in čustvih književne osebe. (Prav tam: 63, 64.) 
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Zmožnost privzemanja književnih perspektiv 

 Otrok mora najprej znati razmišljati na ravni drugih oseb, šele nato se lahko vživi v 

razmišljanje o razmišljanju drugega. Da bralec lahko razume razmišljanje književnih oseb, 

mora dobiti besedilne signale o tem, kaj književne osebe čutijo, kaj vedo o drugih književnih 

osebah in kaj hočejo. Raven razmišljanja o razmišljanju o drugih je treba najprej razumeti glede 

na pripovedovalca in njegovo perspektivo pri upovedovanju literarnega sveta. Bralec najprej 

prevzame zorni kot ene same književne osebe, nato pa skozi njeno perspektivo doživlja in 

vrednoti literarni svet ter vlogo drugih književnih oseb v njem. Na začetku obdobja je pogled 

skozi perspektivo druge osebe še močno pod vplivom otrokove lastne perspektive, vendar 

sčasoma postaja vse bolj spreten za zavzemanje perspektiv drugih. Kasneje lahko bralec 

zaznava perspektive več književnih oseb, vendar jih med seboj ne kombinira, zato ostajata 

zaznavanje in razumevanje nekako nepovezana. Po dvanajstem letu pa lahko bralec kombinira 

več perspektiv in razume njihovo soodvisnost. (Prav tam: 6466.) 

 

Zmožnost zaznavanja in razumevanja dogajalnega prostora 

 Zmožnost zaznavanja književnega dogajalnega prostora je močno povezana z 

zmožnostjo zaznavanja književnega časa, saj si nekega realnega prostora ne moremo 

predstavljati v književnem času nekoč. Avtorji dogajalnega prostora večinoma ne opisujejo, 

ampak ga predstavijo le bežno, to pa od bralca zahteva več recepcijske spretnosti pri zaznavanju 

razpršenih besedilnih signalov in veliko recepcijske spretnosti pri sestavljanju besednih 

signalov v smiselno sliko. Pri ustvarjanju domišljijskočutne predstave o dogajalnem prostoru 

je zmožen upoštevati zemljepisne in zgodovinske omejitve. V tem obdobju je bralec sposoben 

slediti dogajanju na več dogajalnih prostorih, saj si predstavo shrani v spomin in jo prikliče, ko 

se dogajanje preseli vanj. (Prav tam: 66, 67.) 

 

Zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega časa 

 Otrok začenja razumeti, da so pred današnjim časom ljudje živeli drugače kot danes in 

da so že nekoč veljale neke zakonitosti, ki veljajo tudi danes, vendar pa v začetku obdobja misli, 

da je vse, kar je preteklo, enako – sicer realno, a drugačno kot danes. »Z metodo fokusiranja na 

besedilne signale, ki označujejo književni čas, lahko pomagamo otroku razvijati recepcijske 

zmožnosti zaznavanja, razumevanja in vrednotenja književnega časa« (Kordigel Aberšek, 

2008: 68). Besedilni signali, ki jih otrok uporablja, so lahko imena književnih oseb, predmeti, 

ki se pojavljajo, okoliščine, poimenovanje določenih predmetov, pripovedni slog ali način 

govora književnih oseb. (Prav tam: 67, 68.) 

 

Zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega dogajanja 

 V obdobju konkretnih, logičnih intelektualnih operacij otroci zmorejo razumeti 

književno dogajanje, v katerem se prepletajo kronološki in perspektivni tok dogodkov, sledijo 

pa lahko tudi dogajanju na več dogajalnih prostorih. Z razumevanjem književnega dogajanja je 

močno povezana tudi zmožnost zaznavanja in razumevanja književne motivacije. Na začetku 

obdobja otroci le spremljajo literarno dogajanje, proti koncu pa večinoma že vsi razvijejo 

zmožnost zaznavanja in razumevanja vzročno-posledičnega zaporedja književnih motivov. 

(Prav tam: 68, 69.) 

 

Zmožnost zaznavanja in razumevanja meje med resničnostjo in domišljijo 

 Razlikovanje med domišljijo in resničnostjo je proces, ki je pri ljudeh različno dolg, ima 

različne razvojne stopnje, okolje nanj lahko deluje pospeševalno ali zaviralno in v končni fazi 

razvoja ljudje dosegajo različne stopnje. Zmožnost razlikovanja med realnostjo in resničnostjo 

je povezana s siceršnjim otrokovim kognitivnim in socialnim razvojem. Za razlikovanje med 

resničnostjo in domišljijo so različni avtorji vpeljali dva termina – notranji kriteriji in zunanji 
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kriteriji. Med notranje kriterije prištevajo formalne in kontekstualne ključne signale (risanke, 

filmi, znanstvenofantastične nadaljevanke …) ter osebe v njih, med zunanje kriterije pa zbirko 

izkušenj, ki jih otrok pridobi v realnem svetu, in njegovo znanje o tem, kakšen realni svet je. 

Proces razvijanja zmožnosti zaznavanja meje med resničnostjo in domišljijo se nikoli ne konča, 

saj otroci z naraščajočo starostjo v tem postajajo vse bolj spretni. (Prav tam: 6971.) 

 

 

2.3.4 OBDOBJE ABSTRAKTNE INTELIGENCE 
 

 To obdobje se začne pri 12. letu in tukaj otrok samo še poglablja svoje zaznavanje in 

razumevanje literarnega dela, književnih oseb, motivov za ravnanje oseb, književnega časa, 

prostora in dogajanja. (Prav tam: 46.) 

 

 

2.4 OTROKOVA IZBIRA LITERATURE IN VPLIV 

OPISMENJEVANJA NA RAZVOJ PISMENOSTI 
 

 Izbira literature je pri otroku odvisna od stopnje bralnega razvoja. Mladi bralci imajo 

veliko možnosti za izbiro literature, avtorji pa si postavljajo vprašanje, ali je dobro, da si otroci 

izberejo kar koli. V šolah in knjižnicah se velikokrat srečamo z raznimi priporočilnimi seznami, 

ki naj bi bili izdelani po utemeljeni presoji glede na kakovost literature. Otroka s tem 

orientiramo, da izbira knjige, ki mu bodo koristile, še vedno pa ima svobodno izbiro pri 

odločanju za posamezno literaturo. Mladinsko književnost velikokrat zaznamuje tradicija, saj 

se v različni literaturi, kot so otroške ljudske pesmi, igre, kratke sodobne pravljice, ljudske in 

klasične avtorske pravljice, srečujemo predvsem s tradicijo ljudskega slovstva in ustnega 

izročila. Za pravljice, predvsem ljudske, je značilna mitotvorna zavest, v klasičnih pravljicah 

vedno srečamo junaka, ki ga vodi neka usoda, v fantastičnih pripovedih pa je pogosto 

predstavljena otroška domišljijska igra. Ljudsko izročilo v književnosti zaznamo tudi po 

slogovnih, snovnih in idejnih lastnostih. Novi učni načrt za slovenščino je vpeljal 

komunikacijski pouk, ki je usmerjen k razvijanju dejavnosti. Besedila, ki jih berejo otroci, naj 

bi jim omogočala doživetja in subjektivno gradnjo besedila, obravnava naj se poglobljeno, 

spodbuja odzive na prebrano, predloge za izbiro besedil pa imajo v učnem načrtu. Pri 

komunikacijskem pouku moramo poleg razvijanja bralne kulture in bralne zmožnosti 

upoštevati tudi pomen tradicije za razumevanje besedil, ki so sodobnejša. Učenec naj soustvarja 

besedila, ob njem spoznava prvine, iz katerega je besedilo sestavljeno, učitelj pa naj vodi in 

usmerja dejavnosti, spodbuja in sodeluje v procesu tvorjenja pomena z lastnim razumevanjem, 

predvsem pa naj bo otrokom zgled (Saksida, 2010a). 

 Ustvarjanje besedil, spoznavanje prvin besedila, razvijanje razumevanja sestave 

besedila in še druge dejavnosti, s katerimi se otroci srečujejo v šolah in doma, so elementi 

razvijanja pismenosti, to pa je pomembno za otrokovo komuniciranje in sprejemanje 

informacij. V sedanjem času se vse bolj srečujemo s problemi vključevanja otroških izkušenj z 

računalniško pismenostjo v šolo, saj se otroci tam že srečujejo z napisanimi besedami ter dobijo 

neke predstave o branju. Razvijanje pismenosti je povezano z interesi za branje, pričakovanji 

staršev, učencev in učiteljev pri uspešnosti ter z različnimi dejavnostmi za spodbujanje branja. 

Otrokov odziv na besedilo ni odvisen od tega, ali smo izbrali prezahtevno ali prelahkotno, 

tematsko nezanimivo ali zanimivo knjigo, ampak od metode obravnave in spodbude za dialog 

z domišljijskim svetom oziroma zgodbo. Z vstopom v prvi razred ima veliko učencev že delno 

razvito tehniko branja in pisanja ter so tako že presegli predbralno obdobje, zato bi moralo 

opismenjevanje otrok potekati glede na oceno otrokovih zmožnosti in že usvojenega znanja, 
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pouk pa v veliki meri diferencirati in individualizirati. V prvem razredu naj bi potekale priprave 

na sistematično opismenjevanje, v drugem sistematično opismenjevanje ter v tretjem urjenje 

tehnik branja in pisanja, že v vrtcu pa bi se otroci morali srečati s sistematičnim razvijanjem 

zmožnosti za sprejemanje in tvorjenje besedil. Pri izbiri dejavnosti na področju opismenjevanja 

je pomembno, da otrok zaradi svojega predznanja v skupini ne nazaduje in se ne dolgočasi 

(Saksida, 2010b). 

 

 

2.5 SLIKANICA BRUNDO SE IGRA 
 

 Slikanica Brundo se igra je avtorska slikanica brez besedila Marjana Mančka, ki jo je 

izdal leta 1978. »Za Mančkov ustvarjalni postopek v slikanicah z besedilom je značilno, da 

avtor obravnava besedilo kot likovno prvino, s katero se hudomušno poigrava in jo največkrat 

na način stripa vključuje v ilustracijo. […] V likovni pripovedi slikanice Brundo se igra se vse 

likovne dogajalne enote izmenjujejo brez časovnih presledkov. Sličice si sledijo praviloma po 

načelu kratkih filmskih sekvenc in usmerjajo mladega »bralca«/gledalca do zaokroženega 

sporočila« (Manček, 2011: 2). 

 Marjan Manček (1948) je slovenski ilustrator, stripar in filmski animator, ki je 

diplomiral iz angleščine in zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Najprej je bil nekaj 

časa učitelj, nato urednik mladinskega tiska pri Založbi Borec, kasneje pa je postal karikaturist, 

ilustrator in filmski animator. Ilustriral je nad 200 knjig, ustvaril nekaj risanih junakov, zasnoval 

nekaj lutkovnih predstav, izdal pa tudi kar veliko avtorskih knjig in slikanic, stripov in filmov 

ter za svoja dela dobil nekaj nagrad in priznanj (Mladinska knjiga, 2016). 

 

 

2.5.1 ILUSTRACIJE V SLIKANICI BRUNDO SE IGRA 
 

Naslovnica 

 

Slika 1: Naslovnica slikanice M. Mančka: Brundo se igra 
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Prva ilustracija – noč in jutro 

 Prva ilustracija prikazuje Brunda med spanjem, skozi okno njegove sobe kuka luna, 

kasneje sonce. Brunda s kikirikanjem prebudi petelin, ki s tem odžene tudi luno.  

 

 

 
Slika 2: Prva ilustracija slikanice M. Mančka: Brundo se igra 

 

 

Druga ilustracija – Brundo vstane 

 Druga ilustracija prikazuje Brunda, ki se zbudi, se pretegne, gre na stranišče, se umije, 

obriše, umije zobe ter se preobleče. Kasneje Brundo sede k zajtrku. Jedel bo med, ki mu ga 

prinesejo čebele. Čebele se tudi značilno oglašajo.  

 

 

 
Slika 3: Druga ilustracija slikanice M. Mančka: Brundo se igra 
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Tretja ilustracija 

 Treta ilustracija prikazuje Brunda, ki zaključi z zajtrkom, čebele pa mu odnesejo ostanek 

medu. Brundo se gre obut, ob tem pa zunaj opazi ptico, ki ga kliče ven iz hiše. Brundo s seboj 

vzame še rumeni balon, ki ga s stojala vzame s pomočjo stola. Odhiti ven. 

 

 

 
Slika 4: Tretja ilustracija slikanice M. Mančka: Brundo se igra 

 

 

Četrta ilustracija – na igrišču 

 Na četrti ilustraciji so prikazane živali, ki se igrajo na igrišču. Nekatere živali se 

oglašajo, pogovarjajo in igrajo svoje igre. Skoraj vse živali so oblečene.  

 

 

 
Slika 5: Četrta ilustracija slikanice M. Mančka: Brundo se igra 
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Peta ilustracija – igra z balonom 

 Prikazana je igra z Brundovim balonom. Živali stojijo v krogu in si ga podajajo, nato pa 

balon pade biku na rog, zato poči. 

 

 

 
Slika 6: Peta ilustracija slikanice M. Mančka: Brundo se igra 

 

 

Šesta ilustracija 

 Šesta ilustracija prikazuje reakcijo medveda Brunda, ko njegov balon poči. Začne jokati, 

medtem pa se pes spomni, da bi mu živali lahko prinesle nov balon. Vsaka žival odhiti iskat 

balon.  

 

 

 
Slika 7: Šesta ilustracija slikanice M. Mančka: Brundo se igra 
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Sedma ilustracija – toliko balonov … 

 Na ilustraciji je prikazano, kako živali Brundu prinesejo veliko različnih balonov. Ker 

je Brundo vse balone prijel v roko, so ga dvignili v zrak. Živali so ga začudeno opazovale s tal, 

ptice pa so poletele v zrak.  

 

 

 
Slika 8: Sedma ilustracija slikanice M. Mančka: Brundo se igra 

 

 

Osma ilustracija  

 Osma ilustracija prikazuje, kako so ptice popokale balone in s tem rešile Brunda, da ni 

več letel po zraku. Ker so popokale vse balone, je Bundo padel na tla v smetnjak, pokrov pa se 

je za njim zaprl. Na ilustracijah lahko opazimo tudi napise, ki opisujejo zvoke ob posameznem 

dogajanju.  

 

 

 
Slika 9: Osma ilustracija slikanice M. Mančka: Brundo se igra 
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Deveta ilustracija  

 Na zadnji ilustraciji lahko opazimo, da so se vse živali zbrale okrog smetnjaka, Brundo 

je vstal in dvignil pokrov, živali pa so ga pozdravljale in mu čestitale. Na koncu je Brundo 

pozdravil prijatelje in odšel domov z rumenim balonom.  

 

 

 
Slika 10: Deveta ilustracija slikanice M. Mančka: Brundo se igra 

  

 

 

2.6 SLIKANICA MARUŠKA POTEPUŠKA 
  

 Maruška Potepuška je prva avtorska slikanica brez besedila v slovenskem slikaniškem 

prostoru. Njen avtor je Marijan Amalietti in izšla je leta 1977. Avtor je slikanico oblikoval kot 

nizanje prizorov, ki prikazujejo Maruškino zimsko avanturo. Ilustracije si sledijo po načelu 

kratkih filmskih sekvenc in bralca usmerjajo do zaokroženega sporočila. Ta slikanica brez 

besedila še vedno nudi veliko priložnosti za skupno popotovanje v Maruškin privlačni in 

vsakdanji svet, ki ga lahko vidimo kot svet radosti, veselja, strahov in stisk (Amalietti, 2012: 2) 

 Marijan Amalietti (19231988) je bil slovenski arhitekt, pedagog, ilustrator in 

karikaturist. Diplomiral je iz arhitekture na Tehniški fakulteti v Ljubljani in nato najprej delal 

kot karikaturist pri humorističnem časopisu Pavliha ter poučeval arhitekturno risanje na 

Fakulteti za arhitekturo. Poleg tega se je ukvarjal še z ilustracijo, s stripom in slikarstvom. Že 

med študijem je bil dober risar, saj je svoje karikature, slikanice in časopisne ilustracije objavljal 

v Pavlihi ter Ljudski pravici. Svoje karikature je na začetku objavljal pod psevdonimom AMMA, 

IN ali Drago Strmec. Ustvaril je nekaj televizijskih slikanic in se posvečal knjižni ilustraciji. Za 

svoja dela, tako arhitekturna, slikarska, knjižna, striparska in karikaturna, je dobil številne 

nagrade in priznanja (Globočnik, 2013). 
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2.6.1 ILUSTRACIJE V SLIKANICI MARUŠKA POTEPUŠKA 
 

Naslovnica 

 

Slika 11: Naslovnica slikanice M. Amaliettija: Maruška Potepuška 

 

 

Prva ilustracija – Maruška čaka … 

 Na prvi ilustraciji je prikazana Maruška, ki gleda skozi okno in čaka, kdaj bo začelo 

snežiti. Med čakanjem menja položaje in se igra z različnimi igračami. Ko vidi, da je začelo 

snežiti, od navdušenja prevrne stol in začne skakati po sobi.  

 

 

 
Slika 12: Prva ilustracija slikanice M. Amaliettija: Maruška Potepuška 
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Druga ilustracija – Maruška se odpravi od doma 

 Tukaj je prikazan Maruškin odhod iz hiše. Oblečena v zimska oblačila in opremljena s 

smučmi in palicami se skozi okno spusti po strehi ven na travnik pred hišo. Ob tem razbije 

okno, spodaj pa jo iz hiše opazuje mami. Pokrajina na ilustraciji je zasnežena, Maruška gre čez 

polje mimo kozolca in še naprej.  

 

 

 
Slika 13: Druga ilustracija slikanice M. Amaliettija: Maruška Potepuška 

 

 

Tretja ilustracija – Maruškin vzpon 

 Maruška še vedno nadaljuje svojo pot, ki se sedaj začne vzpenjati po skalovju, prekritim 

s snegom, ob poti pa je prepad. Na eni izmed skal je opaziti markacijo in znak, da je do vrha 

gore še 3 ure.  

 

 

 
Slika 14: Tretja ilustracija slikanice M. Amaliettija: Maruška Potepuška 
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Četrta ilustracija – končno na Triglavu 

 Četrta ilustracija prikazuje Maruškin prihod na vrh Triglava. Prikazan je Aljažev stolp 

s slovensko zastavo, v katerega Maruška vstopi, vzame pisalo in se vpiše v knjigo.  

 

 

 
Slika 15: Četrta ilustracija slikanice M. Amaliettija: Maruška Potepuška 

 

 

Peta ilustracija – snežna krogla grozi … 

 Peta ilustracija prikazuje Maruškin spust s Triglava. Med smučanjem navzdol se za njo 

začne valiti snežna kepa, ki postaja vse večja. Maruška jo opazi in se prestraši, kmalu pa se pred 

njo pojavi še prepad.  

 

 

 
Slika 16: Peta ilustracija slikanice M. Amaliettija: Maruška Potepuška 
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Šesta ilustracija – Maruškino padalo 

 Ilustracija prikazuje, kaj se je Maruški dogajalo, ko je padla v prepad. Ker ji je 

zmanjkalo tal pod nogami, je iz žepa potegnila ruto, jo uporabila kot padalo in si tako rešila 

življenje s počasnim padanjem na tla. Med tem je tudi snežna krogla, ki se je prej valila za njo, 

padla na tla in se razletela.  

 

 

 
Slika 17: Šesta ilustracija slikanice M. Amaliettija: Maruška Potepuška 

 

 

Sedma ilustracija – nevarnosti še ni konec 

 Na sedmi ilustraciji sta prikazana Maruškin pristanek na tla in nadaljevanje poti. Ko je 

pristala na tleh, je nadaljevala pot skozi teman gozd. Za njo so se začeli zbirati volkovi, in ko 

jih je Maruška opazila, jim je pokazala jezik, se jim spačila in jih tako odgnala.  

 

 

 
Slika 18: Sedma ilustracija slikanice M. Amaliettija: Maruška Potepuška 
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Osma ilustracija – Maruška in živali 

 Ko Maruška prežene volkove, so okrog nje zbrane vse živali iz gozda in skupaj se 

smejijo in veselijo, da je Maruška ugnala zasledovalce.  

 

 

 
Slika 19: Osma ilustracija slikanice M. Amaliettija: Maruška Potepuška 

 

 

Deveta ilustracija – Maruškino slovo 

 Deveta ilustracija prikazuje Maruškin odhod iz gozda. Iz gozda je vleče jelen, na 

katerega se je privezala s svojo ruto, ostale živali pa jo spremljajo. Ko pridejo do polja, se 

Maruška poslovi od živali, ki jih je srečala, in nadaljuje pot proti domu. 

 

 

 
Slika 20: Deveta ilustracija slikanice M. Amaliettija: Maruška Potepuška 
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Deseta ilustracija – Maruškina vrnitev domov 

 Na ilustraciji je prikazana Maruškina vrnitev domov, ko začudeno opazi, da jo skozi 

okno opazujejo starši in stari starši ter ji mahajo. Kuža vesel priteče do Maruške, mami ji prinese 

zimski plašč, pred vrata pa odprtih rok stopi tudi njena babica.  

 

 

 
Slika 21: Deseta ilustracija slikanice M. Amaliettija: Maruška Potepuška 

 

 

Enajsta ilustracija – Maruška s svojo družino 

 Enajsta ilustracija prikazuje družino pri večerji, kjer Maruška pripoveduje o svojih 

dogodivščinah, ki jih je doživela na poti na Triglav in nazaj domov. Miza je polna dobrot, pod 

mizo pa čaka pes. Po večerji se Maruška odpravi v svojo sobo, kjer odloži smuči in premočena 

oblačila, da bi se posušila, ona pa odide spat.  

 

 

 
Slika 22: Enajsta ilustracija slikanice M. Amaliettija: Maruška Potepuška 
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2.7 SLIKANICA ZGODBA O SIDRU 
 

 Slikanica Zgodba o sidru je slikanica brez besedila avtorja Damijana Stepančiča, ki jo 

je izdal leta 2010. Avtorjevo prepoznavno izražanje je risba, kar je dobro videti tudi v tej 

slikanici. Barva na risbah le nekoliko poudarja razpoloženje, ilustracije pa so dvostranske. 

Dvostranska ilustracija je že na naslovnici in hrbtni strani slikanice, na kateri so upodobljeni 

štirje pasovi. Spodnji pas upodablja veduto Ljubljane, sledi pas morskega dna, nad tem je 

valovita gladina, kjer je na desni strani ladja brez sidra in z delom verige, na vrhu pa je pas 

neba. Že naslovnica v središče postavlja sidro, ki je upodobljeno tik pod naslovom. 

 Damijan Stepančič (1969) je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. 

Po študiju se je posvečal mladinski književni ilustraciji, sodeluje s periodičnim tiskom, oblikuje 

strip, animacije in lutke. Ilustriral je že veliko učbenikov in pripravil kar nekaj samostojnih 

razstav na področju ilustracije. Za svoja dela – predvsem za ilustracije, je dobil veliko priznanj 

in nagrad, med njimi je tudi priznanje Hinka Smrekarja za ilustracije v knjigi Zgodba o sidru 

(Založba Miš, 2016). 

 

 

2.7.1 ILUSTRACIJE V SLIKANICI ZGODBA O SIDRU 
 

Naslovnica 

 

Slika 23: Naslovnica slikanice D. Stepančiča: Zgodba o sidru 
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Prva ilustracija 

 Na prvi ilustraciji je prikazan deček, ki sedi v sobi za mizo in gleda slikanico. Za hišo 

je upodobljena silhueta mesta, ki spominja na Ljubljano. Na levi strani hiše lahko opazimo 

senco moškega s pipo, v prvem nadstropju hiše pa je izložba z različnimi predmeti, ki so 

povezani z morjem, ladjami. 

 

 

 
Slika 24: Prva ilustracija slikanice D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

 

 

Druga ilustracija 

 Na drugi ilustraciji se ponovi podoba iz slikanice, ki jo je gledal deček. Upodobljena sta 

svetilnik in obmorsko mesto, zgoraj desno pa je ladja s sidrom, ki pluje po nebu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 25: Druga ilustracija slikanice D. Stepančiča: Zgodba o sidru 
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Tretja ilustracija 

 Na tretji ilustraciji opazimo ladjo med oblaki, pod njo pa je pokrajina, na kateri so s 

potmi, jezeri, drevesi, gozdovi in hišami upodobljeni deli obraza. 

 

 

 
Slika 26: Tretja ilustracija slikanice D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

 

 

Četrta ilustracija 

 Ilustracija prikazuje notranjost ladje, kapitana, ki opazuje pokrajino z daljnogledom, 

krmilo, zemljevid, knjigo z zmajem in merilno napravo. 

 

 

 
Slika 27: Četrta ilustracija slikanice D. Stepančiča: Zgodba o sidru 
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Peta ilustracija 

 Peta ilustracija ponovno prikazuje hišo, v kateri je deček. Deček spi v sobi, zraven pa je 

odprta slikanica in na njej ilustracija s prejšnje strani.  

 

 

 
Slika 28: Peta ilustracija slikanice D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

 

 

Šesta ilustracija 

 Na ilustraciji opazimo ladjo tik na gradom, spodaj pa pogled Ljubljane z Robbovim 

vodnjakom in Magistratom. Sence stavb na tla upodabljajo dva profila obraza.  

 

 

 
Slika 29: Šesta ilustracija slikanice D. Stepančiča: Zgodba o sidru 
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Sedma ilustracija 

 Sedma ilustracija prikazuje ladjo tik nad Tromostovjem.  

 

 

 
Slika 30: Sedma ilustracija slikanice D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

 

 

Osma ilustracija 

 Osma ilustracija prikazuje ladjo nad Kongresnim trgom.  

 

 

 
Slika 31: Osma ilustracija slikanice D. Stepančiča: Zgodba o sidru 
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Deveta ilustracija 

 Ilustracija prikazuje ladjo, ki je tik nad tlemi, sidro je že spuščeno, kapitan pa z dvema 

svitkoma v roki odhaja stran od ladje.  

 

 

 
Slika 32: Deveta ilustracija slikanice D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

 

 

Deseta ilustracija 

 Na deseti ilustraciji sta deček in kapitan v dečkovi sobi, kjer sedita na postelji in gledata 

zemljevid, na katerem kapitan nekaj kaže.  

 

 

 
Slika 33: Deseta ilustracija slikanice D. Stepančiča: Zgodba o sidru 
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Enajsta ilustracija 

 Ilustracija podrobneje prikazuje zemljevid in pot, ki jo je ladja že opravila, kapitan pa s 

prstom kaže na Ljubljanski grad. Na zemljevidu lahko opazimo vse detajle s prejšnjih ilustracij, 

ki smo jih opazili ob opravljeni poti ladje.  

 

 

 
Slika 34: Enajsta ilustracija slikanice D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

 

 

Dvanajsta ilustracija 

 Dvanajsta ilustracija prikazuje pogled iz dečkove sobe na mesto. Deček zaskrbljeno stoji 

ob oknu, kapitan pa s svitkom v roki hiti iz sobe. Skozi okno vidimo Zmajski most, na katerem 

eden od štirih zmajev manjka, drugi pa se pripravlja, da bo odletel.  

 

 

 
Slika 35: Dvanajsta ilustracija slikanice D. Stepančiča: Zgodba o sidru 
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Trinajsta ilustracija 

 Trinajsta ilustracija prikazuje kapitanovo vzpenjanje na ladjo, ki se že dviguje, na trgu 

pa je zmaj, ki ima v gobcu odtrgan del verige in sidro.  

 

 

 
Slika 36: Trinajsta ilustracija slikanice D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

 

 

Štirinajsta ilustracija 

 Štirinajsta ilustracije prikazuje pogled na mesto Ljubljana s ptičje perspektive, na njej 

pa vidimo dečka, ki med ulicami nekam hiti.  

 

 

 
Slika 37: Štirinajsta ilustracija slikanice D. Stepančiča: Zgodba o sidru 
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Petnajsta ilustracija 

 Na zadnji ilustraciji opazimo dečka, ki je ob sidru na Kongresnem trgu, po trgu pa se 

sprehajajo ljudje.  

 

 

 
Slika 38: Petnajsta ilustracija slikanice D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

 

 

3 RAZISKOVALNI PROBLEM IN CILJI 
 

 V raziskovalnem delu naloge sem raziskovala, kako slikanica brez besedila vpliva na 

razvoj govora pri otroku. Uporabila sem tri različne slikanice brez besedila različnih avtorjev, 

in sicer slikanico Brundo se igra Marjana Mančka, slikanico Maruška Potepuška Marijana 

Amaliettija in slikanico Zgodba o sidru Damijana Stepančiča. Zanimalo me je, kako večkratno 

zaporedno sistematično branje slikanice vpliva na otrokovo pripovedovanje zgodbe ter tako na 

razvoj in napredek govora pa tudi kako samostojno branje in kasnejše branje ob spodbudah in 

dodatnih vprašanjih pomagata pri nadaljnjem samostojnem pripovedovanju zgodbe, ki naj bi 

bilo vedno bolj natančno, bogato in podrobno.  

 

Glede na postavljen raziskovalni problem sem oblikovala naslednje cilje: 

 raziskati in prikazati, kako večkratno branje slikanice izboljša otrokovo 

pripovedovanje zgodbe, 

 oblikovati načine, s katerimi je mogoče učence spodbujati k podrobnemu opazovanju 

in opisovanju ilustracij v slikanici, 

 oblikovati model spodbujanja učencev k samostojnemu pripovedovanju zgodbe ob 

slikanici, 

 prikazati, da otroci lahko izboljšajo svoje pripovedovanje zgodbe ob ilustracijah, 

 oblikovati način za otrokovo izboljšanje govorne sposobnosti in povečanje besednega 

zaklada. 
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4 HIPOTEZE 
 

Glede na postavljene cilje raziskave sem opredelila naslednje hipoteze: 

 Večkratno branje slikanice izboljša otrokov način pripovedovanja zgodbe. 

 Otroci ob začetnih spodbudah k podrobnemu opazovanju in opisovanju ilustracij v 

slikanici to ponotranjijo in sami začnejo podrobneje opazovati, ob tem pa potrebujejo 

vedno manj pomoči.  

 Z večkratnim pripovedovanjem zgodbe se izboljša otrokova govorna sposobnost in 

poveča besedni zaklad.  

 

5 METODE DELA 
 

 V raziskavo vpliva večkratnega branja slikanice na pripovedovanje zgodbe so bili 

vključeni učenci 1. razreda Osnovne šole Stražišče Kranj. Sodelovalo je sedemindvajset 

učencev prvega razreda osnovne šole – sedemnajst deklic in deset dečkov, starih od šest do 

sedem let.  

 Uporabila sem kvalitativni raziskovalni pristop z elementi akcijske raziskave. Zaradi 

lažje analize pripovedovanja učencev sem vse elemente raziskave zvočno snemala in posnetke 

uporabila le za individualno rabo analize rezultatov, o tem pa sem predhodno obvestila učence 

in starše.  

 Najprej sem ob izbranem nizu desetih slik preverila stopnjo govornega razvoja učencev. 

Slike med seboj niso bile povezane, učencem sem jih projicirala in jih spodbudila k 

pripovedovanju ob posamezni sliki. V naslednjih dneh sem začela z izvajanjem raziskave po 

korakih. V enem tednu smo obdelali eno slikanico, tako da je raziskava potekala skupno v treh 

tednih. Koraki raziskave so bili za vse tri izbrane slikanice enaki. Slikanice, uporabljene v 

raziskavi, so si glede na zahtevnost sledile v naslednjem vrstnem redu: Brundo se igra, Maruška 

Potepuška in Zgodba o sidru. V enem dnevu sem opravila en del oziroma en korak raziskave. 

Potek raziskave: 

1. korak: Učencem sem projicirala naslovnico izbrane slikanice. Naslovnico so si dobro 

ogledali in jo opisali, spodbudila sem jih še k napovedi oziroma predvidevanju, kaj se 

bo v zgodbi dogajalo.  

2. korak: Učencem sem projicirala vse ilustracije v slikanici. Posamezne ilustracije so si 

enkrat ogledali samostojno, kasneje pa so pripovedovali zgodbo ob ilustracijah. 

3. korak: Učencem sem ponovno projicirala posamezne ilustracije, ob tem pa sem jih 

spodbujala k podrobnemu opazovanju in opisovanju ilustracij. Sproti sem jih opozarjala 

na vse podrobnosti, ki so jih spregledali in jih niso omenili. Po podrobnemu pregledu 

ilustracij sem izvedla aktivni odmor, nato pa so učenci samostojno pripovedovali ob 

ilustracijah.  

4. korak: Učenci so brez spodbude in pomoči ob ilustracijah pripovedovali zgodbo.  

 

 Učenci so zgodbe pripovedovali dopolnjujoče. Sama sem izbirala učence, da so 

pripovedovali zgodbo oziroma nadaljevali pripoved sošolca, saj bi drugače pripovedovalo le 

nekaj učencev. Pred pripovedovanjem sem si za vsako izbrano slikanico pripravila opazovalni 

formular, na katerem sem zabeležila vse pomembne predmete, simbole, znamenja, značilnosti 

ali dogodke na ilustracijah, ki bi jih učenci morali vključiti v zgodbo. Med pripovedovanjem in 

med ponovnim poslušanjem pripovedovanja sem v opazovalni formular zabeležila, kaj so 

učenci vključili v zgodbo in česa ne. Z »D« sem označila, da so učenci element vključili v 

zgodbo, z »N« pa, da elementa niso vključili. Za tretji korak sem si zapisala vprašanja, ki sem 
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jih učencem postavljala za pomoč pri podrobnem opazovanju. Pri zapisu vprašanj sem si 

pomagala z zbirko knjig Knjiga pred noskom. Tretji korak poteka raziskave sem malo 

spremenila. Načrtovala sem, da bomo še isti dan ponovili pripoved zgodbe, le da jo bodo 

pripovedovali učenci sami brez spodbud in pomoči, a sem to izpustila, saj sem raziskavo 

večinoma izvajala ob koncu pouka in za to ni bilo časa, učenci pa tudi niso pokazali velikega 

zanimanja za ponovno pripovedovanje zgodbe. Naj še dodam, da so prvošolci po 4. ali 5. šolski 

uri že precej utrujeni.  

 Pred pričetkom drugega in tretjega branja slikanice učenci niso pokazali pretiranega 

zanimanja in navdušenja nad dejavnostjo, a so se kasneje vživeli v pripoved. Opazila sem, da 

nekateri učenci slikanice sploh niso brali, zato sem jih vmes dodatno spodbujala in jih 

vključevala v pripovedovanje.  

 Po vsakem opravljenem delu raziskave za posamezno slikanico sem analizirala 

rezultate. Poslušala sem posnetke pripovedovanja in še enkrat izpolnjevala opazovalne 

formularje. Označila sem, katere simbole, elemente in podrobnosti so učenci pri posameznem 

pripovedovanju vključili v zgodbo in katerih ne. Če so učenci uporabili drug izraz za posamezni 

simbol, element, kot sem ga zapisala, sem to upoštevala, kot da so ga učenci omenili in vključili 

v pripoved. Po koncu izvedbe raziskave sem analizirala celoten napredek učencev pri 

pripovedovanju zgodbe in načinu tvorjenja stavkov.  

 

6 REZULTATI 

 

MARJAN MANČEK: BRUNDO SE IGRA 
 

1. KORAK 

 

 Učencem sem prikazala naslovnico slikanice in jih spodbudila k podrobnemu opisu ter 

napovedi, kaj se bo v zgodbi dogajalo. Večina učencev je pripovedovala o tem, da se bo Brundo 

igral, in sicer v gozdu, v parku, s prijatelji, z žogo in bumerangom; povedali so, da se bo malo 

igral v gozdu, nato na igrišču, igral pa se bo s prijatelji, hišnimi ljubljenčki in z igračami. Le 

ena učenka je opazila, da ima Brundo v roki balon, in je napovedala, da se bo Brundo igral z 

balonom, zato da bo lahko poletel. Pri ogledu naslovnice slikanice nihče ni sestavil bolj obsežne 

zgodbe z bolj natančnim opisom dogajanja. Sklepam, da učenci niso oblikovali zgodbe z 

opisom dogajanja zato, ker še nimajo dovolj razvitega besednega zaklada, raven samostojnega 

pripovedovanja je še prenizka, da bi lahko sami tvorili zgodbo ob poznanem glavnem 

književnem liku, verjetno pa s samostojnim tvorjenjem zgodbe še niso imeli veliko izkušenj. 
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2. KORAK 

 

1. ILUSTRACIJA 5. ILUSTRACIJA 

luna N noč, spanje D sprejem Brunda D igra N 

sonce D petelin D Kdo se igra? D pok balona D 

zbujanje D luna odide N »POK« D Kako poči? D 

2., 3. ILUSTRACIJA 6. ILUSTRACIJA 

stranišče N brisanje  N počutje Brunda D počutje živali N 

umivanje 

obraza 

N preoblačenje D tolažba N načrt D 

umivanje zob D opis oblačil N Kdo da idejo? D sodelujoči N 

zajtrk D med N iskanje balona D   

čebele N brenčanje čebel N 7. ILUSTRACIJA 

ptica N oglašanje ptice N baloni D živali N 

rumen balon D stol  D Kaj se zgodi? D počutje Brunda N 

4. ILUSTRACIJA 8. ILUSTRACIJA 

igrišče  D golob N ptice D »PIK, PIK, 

PIK« 

D 

živali v zraku D ples N »POK, POK, 

POK« 

D pokanje 

balonov 

D 

guganje D živali ob 

gugalnici 

D padec D smetnjak D 

igre živali D lovljenje D »HAM« N   

skrivanje N peskovnik D 9. ILUSTRACIJA 

krt  N na plezalu D Brundo vstane D rumen balon D 

oglašanje 

papige 

N oglašanje živali N vesele živali N »Bravo.« N 

oblačila živali N   odhod domov N pozdrav  D 

Tabela 3: Opazovalni list drugega koraka raziskave pri slikanici Brundo se igra 

 

 Nihče, razen ene učenke, zgodbe ni pripovedoval podrobno. Učenci so se med 

pripovedjo dopolnjevali, zato so v zgodbo skupaj vključili veliko pomembnih elementov, 

vidnih na ilustracijah. Učenci so oblikovali kratke povedi z opisom, kaj vidijo na ilustraciji. V 

zgodbo večinoma niso vključili svoje domišljije, niso vrednotili oseb ali opisovali njihovih 

čustev, doživljanja. Čustva so omenili le pri glavnem junaku Brundu. 
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3. KORAK 

 

VPRAŠANJA ZA SPODBUDO K PODROBNEMU OPAZOVANJU 

1. ilustracija: 

noč in dan 
 

Kaj kuka skozi okno Brundove sobe? Kako veš, da je še noč? Kaj pa kuka 

na drugi sliki? Kaj dela sonce na sliki? Kdo prebudi Brunda? Kaj ima luna 

na drugi sličici? Kam gre? 

2., 3. 

ilustracija: 

Brundo vstane 
 

Kaj najprej naredi Brundo, ko se prebudi? Opiši vsako sliko posebej. 

Kakšno zobno krtačko ima? Kakšna je njegova pižama? Kaj obleče namesto 

pižame? Kakšna je njegova majica? 

Kam gre Brundo, ko se preobleče? Kdo mu postreže zajtrk? Kaj zajtrkuje? 

Kako se oglašajo čebele, ko mu prinesejo med? Kako se Brundo obnaša, ko 

mu čebele nalijejo med? 

Kakšen je Brundo, ko poje med? Kdo ga zvabi ven? Kako se oglasi ptiček? 

Zakaj tako? Kaj bi Brundo vzel s seboj? Kako pride do balona? Kje Brundo 

živi in kam se odpravi?  

4. ilustracija: 

na igrišču 

 

Katere živali so na igrišču? Kako Brunda pozdravi golob, ko pride na 

igrišče? Kateri živali se igrata v zraku? Kako se oglašata? Kateri živali 

plešeta? Kdo se guga na gugalnici? Ju kdo poganja? Katera žival bi se še 

rada gugala? Kako se oglaša? Kaj počneta bik in konj? Kako se oglašata? 

Katere živali se lovijo? Kdo lovi koga in kako se oglašajo? Kdo se skriva za 

drevesom? Katere živali so pri peskovniku? S čim se igra pujs? Kaj dela 

krt? Kaj dela zajec? Katere živali so na plezalu? Kako se oglaša papagaj? 

Kdo se guga na sprednji gugalnici? Kako so živali oblečene? 

5. ilustracija: 

igra z 

balonom 

 

Kako živali sprejmejo Brunda z rumenim balonom? Kako veš? Katere živali 

se igrajo igro z balonom? Kako se igra to igro? Kako se z balonom igrajo 

zajček, ovčka, pujsek, petelin in bikec? Kaj se zgodi z balonom? Kdo ga 

poči? Kaj pomeni POK? 

6. ilustracija: 

iskanje balona 

 

Kako se počuti Brundo, ko mu balon poči? Kako se počutijo druge živali? 

Ali ga kaj tolažijo? Kakšen načrt naredijo druge živali? Kdo je glavni pri 

načrtu? Katere živali sodelujejo s psom? Kam gredo? 

7. ilustracija: 

toliko balonov 

 

Kaj so Brundu prinesle živali? Katere živali so mu jih prinesle? Kakšni so 

ti baloni? Kaj se zgodi z Brundom, ko ima v rokah balone? Kako se Brundo 

počuti?  

8. ilustracija 

 

Kaj naredijo ptice, ko vidijo toliko balonov v zraku? Kaj pomeni PIK, PIK, 

PIK, PIK in kaj POK, POK, POK, POK? Kaj se zgodi z Brundom? Kaj je 

pod njim? Kako pade? Kaj se zasliši iz smetnjaka, ko pade vanj? Kaj se 

zgodi s smetnjakom, ko Brundo pade vanj?  

9. ilustracija 

 

Kaj naredi Brundo po padcu v smetnjak? So ga živali vesele? Kaj govorijo 

živali ob Brundu? Kaj ima Brundo v roki? Kam gre Brundo, ko vstane iz 

smetnjaka? Se poslovi od ostalih živali?  

Tabela 4: Vprašanja za spodbudo k podrobnemu opazovanju in opisovanju slikanice Brundo 

se igra (Manček, 2011) 

 

 Otroke sem s pomočjo podvprašanj spodbujala k podrobnemu opazovanju ilustracij. S 

podvprašanjem sem jih opozorila na podrobnosti, sami pa so kasneje že dodajali druge 

elemente, ki jih je pomembno vključiti v pripoved. Ko sem pri posamezni ilustraciji začela 

postavljati podvprašanja, so učenci sami začeli bolj podrobno opazovati ilustracije in omenjati 

podrobnosti.  
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4. KORAK 

 

1. ILUSTRACIJA 5. ILUSTRACIJA 

luna D noč, spanje D sprejem Brunda D igra D 

sonce D petelin D Kdo se igra? D pok balona D 

zbujanje D luna odide D »POK« D Kako poči? D 

2., 3. ILUSTRACIJA 6. ILUSTRACIJA 

stranišče D brisanje N počutje Brunda D počutje živali N 

umivanje 

obraza 

D preoblačenje D Tolažba N načrt D 

umivanje zob D opis oblačil N Kdo da idejo? D sodelujoči D 

zajtrk N med D iskanje balona D   

čebele D brenčanje čebel D 7. ILUSTRACIJA 

ptica D oglašanje ptice D baloni D živali D 

rumen balon D stol D Kaj se zgodi? D počutje Brunda N 

4. ILUSTRACIJA 8. ILUSTRACIJA 

igrišče D golob D Ptice N »PIK, PIK, 

PIK« 

N 

živali v zraku D ples D »POK, POK, 

POK« 

D pokanje 

balonov 

D 

guganje D živali ob 

gugalnici 

D padec D smetnjak D 

igre živali D lovljenje D »HAM« D   

skrivanje D peskovnik D 9. ILUSTRACIJA 

krt D na plezalu D Brundo vstane D rumen balon D 

oglašanje 

papige 

N oglašanje živali N vesele živali N »Bravo.« D 

oblačila živali N   odhod domov D pozdrav D 

Tabela 5:Opazovalni list četrtega koraka raziskave pri slikanici Brundo se igra 

 

 Učenci so samostojno pripovedovali zgodbo ob ilustracijah. Med pripovedovanjem so 

nekateri učenci tvorili že bolj smiselne zgodbe oziroma dele zgodbe, saj niso več le naštevali in 

govorili, kaj je na ilustraciji. V zgodbo so skupaj vključili večinoma vse elemente, na katere 

sem jih opozorila pri prejšnjem koraku. Učenci so pripovedovali bolj tekoče, tvorili so daljše 

stavke, vseeno pa so se pri tvorjenju zgodbe med seboj ponavljali. 

 

 

MARIJAN AMALIETTI: MARUŠKA POTEPUŠKA 
 

1. KORAK  

 

 Po ogledu naslovnice slikanice so učenci napovedovali, kaj se bo v zgodbi dogajalo. 

Napovedovali so, da se bo Maruška potepala, smučala, šla bo na hrib, na katerem bo smučala, 

nekateri so napovedali, da se bo sankala in drsala ter uganjala norčije. Nihče od učencev ni ob 

napovedi dogajanja tvoril zgodbe ob danem naslovu in naslovnici. Kljub spodbudi, naj si 

izmislijo zgodbo, to ni uspelo nikomur.  
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2. KORAK 

 

1. ILUSTRACIJA 6. ILUSTRACIJA 

okno D pručka N prepad D padanje  D 

zibelka N žoga N ruta D padalo  D 

blazina N knjige N veselje  D   

punčka N stol N 7. ILUSTRACIJA 

veselje D sneg N gozd D volkovi D 

vzklik  N letalo, copati N strah  D rešitev  N 

2. ILUSTRACIJA  8. ILUSTRACIJA 

smučanje D pomaha N živali D veselje N 

skozi okno N oblačila N počutje  D pogovori N 

pokrajina D ptice  N 9. ILUSTRACIJA 

3. ILUSTRACIJA odhod  D ruta D 

gora D vzpenjanje D vlečenje jelena D spremstvo živali  D 

skala N markacija  N rob gozda D ptice N 

čas vzpona N prepad  D mahanje N   

4. ILUSTRACIJA  10. ILUSTRACIJA 

Triglav D zastava N čakanje družine D mama z jakno  N 

smuče D pisalo D kuža  D mahanje D 

knjiga N podpis  D babica  D Maruška joka D 

5. ILUSTRACIJA 11. ILUSTRACIJA 

spust D kepa zadaj D večerja  D hrana N 

konec poti D večanje kepe D zbrana družina D Maruška pripoveduje N 

    Maruška spi D sušenje oblačil D 

    sanje  N sneženje  D 

Tabela 6: Opazovalni list prvega koraka raziskave pri slikanici Maruška Potepuška 

 

 Učenci so pripovedovali zgodbo tako, da so dopolnjevali drug drugega. Na nekaterih 

ilustracijah so opazili veliko podrobnosti, na drugih pa le bistveno sporočilo. Učenci ilustracij 

niso le opisovali, ampak so deloma v pripoved vključili tudi svojo domišljijo in pripovedovali 

o dogajanju v zgodbi kot celoti. Nekateri so v pripoved vključili tudi vsakdanje, njim znane 

dogodke (na primer priprava smuči, odlaganje smuči …), opisovali čustva in doživljanje glavne 

junakinje zgodbe ter ob tem tvorili daljše stavke, ki so bili smiselni, in so jih dobro vključili v 

celotno pripoved, nekaj učencev pa je še vedno opisalo zgolj posamezno ilustracijo, ne da bi jo 

vključili v celotno zgodbo in povezali posamezne dogodke med seboj. Učenci so med 

pripovedovanjem potrebovali malo spodbude, saj včasih niso vedeli, kaj bi ob posamezni 

ilustraciji še povedali in kako bi opisali dogodek, ki je predstavljen.  
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3. KORAK 

 

VPRAŠANJA ZA SPODBUDO K PODROBNEMU OPAZOVANJU 

1. ilustracija: Maruška 

čaka 
 

Kaj se dogaja na slikah? Kaj dela Maruška? Kaj si ogleduje? 

Zakaj je zamišljena? Na čem stoji, sedi, ko gleda skozi okno? 

Kaj je okrog nje? Kaj se je končno zgodilo? Kaj misliš, da je 

Maruška vzkliknila? Zakaj je vzkliknila? 

2. ilustracija: Maruška se 

odpravi od doma 

 

Kam gre Maruška? Kako je oblečena? Kdo jo pozdravlja ob 

oknu? Kod je Maruška prišla iz hiše? Kaj še vse opaziš na 

ilustracijah? Kdo jo med njeno potjo opazuje? Kje je nadaljevala 

pot iz mesta? 

3. ilustracija: Maruškin 

vzpon 

Kam gre Maruška? Kako se vzpenja? Kaj pomeni zapis na skali?  

4. ilustracija: končno na 

Triglavu 

 

Kam je prišla Maruška? Kaj je na vrhu stolpa? Kako veš? Kaj je 

naredila na vrhu? Kje je dobila pisalo? Kako je zaznamovala svoj 

prihod na Triglav? Kam se je podpisala?  

5. ilustracija: snežna 

krogla grozi 

 

Kaj je naredila, ko se je podpisala? Katera nevarnost ji preti, ko 

se spušča z gore? Kaj se dogaja s snežno kepo? Kako se počuti 

Maruška na prvih dveh in kako na tretji in četrti sliki? Kako se 

je znašla in rešila pred nevarnostjo?  

6. ilustracija: Maruškino 

padalo 

 

Kaj se je zgodilo z Maruško, ko ji je zmanjkalo podlage, snega? 

Česa se je spomnila? Kaj je storila? Kako se je rešila pred 

plazom? Jo je bilo strah? 

7. ilustracija: nevarnosti 

še ni konec 

Kje je pristala Maruška? Kaj jo opazuje iz gozda? Kdo ji začne 

slediti? Kako se Maruška počuti? Kako prežene volkove?  

8. ilustracija: Maruška in 

živali 

 

Koga sreča Maruška v gozdu? Kako se počutijo živali in 

Maruška? Katere živali sreča? Zakaj so živali vesele? Katera 

žival se nasmeji do solz? Je Maruška ponosna, da je pregnala 

volkove? Kaj pa ostale živali? Kaj misliš, da si živali med seboj 

pripovedujejo, kaj si govorijo? 

9. ilustracija: Maruškino 

slovo 

 

Zakaj se Maruška odloči, da se vrne domov? Kako se je 

odpravila domov? Kdo ji pomaga? Kako ji pomaga njena ruta? 

Kdo jo spremlja ob poti? Kje se poslovi od živali? 

10. ilustracija: Maruškina 

vrnitev domov 

 

Kdo Maruško pričakal doma? So domači veseli, da se je vrnila? 

Kdo ji teče naproti? Kaj ima mama v roki? Zakaj Maruška 

zajoka, ko pride domov? 

11. ilustracija: Maruška s 

svojo družino 

Kje je zbrana Maruškina družina? Kaj vse je na mizi? Kdo je za 

mizo? Kaj pripoveduje Maruška? Kam se je Maruška odpravila 

po večerji? Kako je pospravila svoja oblačila? Kakšno vreme je 

zunaj? O čem sanja Maruška?  

Tabela 7: Vprašanja za spodbudo k podrobnemu opazovanju in opisovanju slikanice Maruška 

Potepuška (Amalietti, 2012) 

 

 Učenci so ob spodbudi s podvprašanji opazili vse podrobnosti na ilustracijah in vse te 

elemente vključili v pripoved. Med pripovedovanjem ob spodbudah so začeli pripovedovati 

bolj tekoče, vključili pa so tudi take dodatke (opis čustev, doživljanja junakov), na katere jih 

jaz nisem opomnila. Zaradi projiciranja slikanice se na posameznih ilustracijah vse ni najbolje 

videlo in prepoznalo, a so učenci po tem, ko sem omenila določen predmet na sliki, to opazili 

in ga dodali v pripoved.  
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4. KORAK  

 

1. ILUSTRACIJA 6. ILUSTRACIJA 

okno D pručka D prepad D padanje  D 

zibelka N žoga N ruta N padalo  D 

blazina N knjige D veselje  N   

punčka D stol D 7. ILUSTRACIJA 

veselje D sneg D gozd D volkovi D 

vzklik N letalo, copati D strah  D rešitev  D 

2. ILUSTRACIJA  8. ILUSTRACIJA 

smučanje D pomaha D živali D veselje D 

skozi okno D oblačila N počutje  N pogovori N 

pokrajina D ptice D 9. ILUSTRACIJA 

3. ILUSTRACIJA odhod  D ruta D 

gora D vzpenjanje D vlečenje jelena D spremstvo živali  D 

skala D markacija  D rob gozda D ptice D 

čas vzpona N prepad D mahanje N   

4. ILUSTRACIJA  10. ILUSTRACIJA 

Triglav D zastava D čakanje družine D mama z jakno  D 

smuče D pisalo D kuža  D mahanje N 

knjiga D podpis  D babica  D Maruška joka D 

5. ILUSTRACIJA 11. ILUSTRACIJA 

spust D kepa zadaj D večerja  D hrana D 

konec poti D večanje kepe D zbrana družina D Maruška pripoveduje D 

    Maruška spi D sušenje oblačil D 

    sanje  N sneženje  D 

Tabela 8: Opazovalni list četrtega koraka raziskave pri slikanici Maruška Potepuška 

 

 Učenci so zgodbo pripovedovali samostojno. V pripoved so večinoma vključevali vse 

podrobnosti, na katere sem jih opomnila pri prejšnjem koraku  tudi tiste, ki se sicer na 

ilustraciji niso najbolje videle, a so že vedeli, kaj naj bi bilo na sliki. Učenci v pripoved niso 

vključevali, kako so ljudje in živali v zgodbi oblečeni, kako se počutijo in kakšna čustva 

doživljajo. Nekaj učencev je omenilo čustva le pri Maruški in na koncu pri mami. Učenci so 

oblikovali daljše stavke, dogodke so povezovali v smiselna zaporedja, tako kot si sledijo 

ilustracije. Le nekaj učencev je še vedno najprej povedalo bistven dogodek, ki je predstavljen 

na ilustraciji, nato pa so omenili še katero od podrobnosti, ki so bile prej ali potem povezane z 

omenjenim dogodkom. 

 

 

DAMIJAN STEPANČIČ: ZGODBA O SIDRU 
 

1. KORAK 

 

 Ob prikazu naslovnice so učenci napovedovali, kaj se bo v zgodbi dogajalo. Učenci so 

povedali, da bo prišla nevihta in bo sidro padlo z ladje, da bo ladja plula po nebu, nato bo 
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spustila sidro oziroma se bo sidro odtrgalo z ladje, nato pa jo bodo napadli zmaji. Nihče od 

učencev ni ob videni naslovnici in naslovu tvoril domišljijske zgodbe, ampak so v eni povedi 

povedali, kaj se bo zgodilo. Večinoma je njihova napoved zgodbe izvirala iz videne ilustracije 

na naslovnici.  

 

2. KORAK 

 

1. ILUSTRACIJA 8. ILUSTRACIJA 

deček N postelja N pristanek D trg D 

ladja D grb/sidro N mesto D sidro D 

zmaji N grad N ladja D drevored  N 

Ljubljana N mesto  N paviljon N   

stavba  N   9. ILUSTRACIJA 

2. ILUSTRACIJA lestev  D zemljevid  N 

ladja v zraku D svetilnik D spust sidra N odhod z ladje N 

mesto N morje N trg  D   

sidro N oblaki  N 10. ILUSTRACIJA 

pokrajina D   deček D kapitan D 

3. ILUSTRACIJA kazanje D zemljevid D 

ladja v zraku D velika riba D pogovor  D   

hiša na ribi D jezero D 11. ILUSTRACIJA 

gozdovi D obrazi D kazanje D grad D 

poti D travniki N riba D zmaj D 

hiše  N nebo N pošast D pot D 

4. ILUSTRACIJA hrib D zemljevid N 

kabina  D opazovanje D jezero N svetilnik  N 

kapitan N knjige N kompas  N   

oblačila N daljnogled  D 12. ILUSTRACIJA 

temno nebo N pripomočki na mizi D kapitan D opazovanje N 

zemljevid D   deček D okno N 

5. ILUSTRACIJA zmaji D prestrašiti D 

deček D spanje N zemljevid  D most  N 

mačka  D zavesa N 13. ILUSTRACIJA 

streha  D slika  N zmaj D odtrgati D 

grb N   skočiti D sidro D 

6. ILUSTRACIJA  kapitan D ladja D 

letenje D ladja N veriga  N lestev  D 

grad D mesto N 14. ILUSTRACIJA 

vodnjak D luna  N mesto D deček N 

obrazi D senca  D mostovi N zmaji N 

7. ILUSTRACIJA obzidje N gozd  N 

letenje N Tromostovje D grad  D   

ladja D pristajanje D 15. ILUSTRACIJA 

zgradbe N reka  N sidro D deček teče D 

mesto D   avto, motor D gospa in pes D 

Tabela 9: Opazovalni list prvega koraka raziskave pri slikanici Zgodba o sidru 

 

 Po ogledu vseh ilustracij v slikanici so učenci začeli s pripovedovanjem zgodbe. Ker 

slikanica zahteva povezovanje dogodkov med seboj in nekaj predznanja, so imeli učenci kar 
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nekaj težav s pripovedovanjem. Sprva so le opisovali, kaj vidijo na ilustraciji, pa še to zelo 

površinsko. Ker jim pripovedovanje ni steklo, sem jih morala malo spodbujati, vseeno pa sem 

pazila, da jih ne bi preveč vodila. Opomnila sem jih na povezovanje dogodkov med seboj, 

prepoznavanje oseb, znamenj in predmetov na ilustracijah. Nekaj učencev je kmalu spoznalo, 

v katerem mestu se zgodba dogaja. Kljub spodbudi, naj dogodke med seboj povezujejo, so 

učenci večinoma opisovali vsako ilustracijo posebej, niso združevali dogodkov in tvorili 

njihovega zaporedja, le nekaj jih je dogodke tudi povezalo, ti pa so na ilustracijah tudi 

prepoznavali več predmetov, simbolov. Učenci večinoma niso tvorili zgodbe, ampak opis 

ilustracij. Zaradi projiciranja slikanice se nekaterih delov ilustracij ni dobro videlo, zato sem, 

če je bil zakrit kateri od pomembnejših delov, tega omenila. Ena učenka je izrazito izstopala pri 

pripovedovanju, saj se je trudila, da bi oblikovala zgodbo, v pripoved pa je vključila zelo veliko 

podrobnosti, ki so bile opazne na ilustracijah. Pri oblikovanje zgodbe je ostalim učencem 

pomagal sošolec, ki je zgodbo že poznal, zato je posamezne dogodke povezoval med seboj, s 

tem pa skušal tudi druge spodbuditi k povezovanju in oblikovanju zgodbe s smiselnim 

zaporedjem.  

 

3. KORAK 

 

VPRAŠANJA ZA SPODBUDO K PODROBNEMU OPAZOVANJU 

1. ilustracija Kdo je v stavbi? Kaj gleda? Kaj je v sosednji sobi? Kaj je na grbu? Kaj vse 

vidiš v izložbi pod dečkovo sobo? Opiši ulico pred stavbo. Kaj vse vidiš za 

stavbo? Kaj misliš, katero mesto bi to lahko bilo? 

2. ilustracija Kaj je v ospredju na ilustraciji? Kaj je na levi strani? Katero mesto bi to lahko 

bilo? Opiši pokrajino. Kje pluje ladja? Opiši ladjo. 

Kje pluje ladja? Opiši pokrajino. Kakšne oblike so hribi? Kaj misliš, da 

predstavljajo temni oblaki?  

3. ilustracija Kako je oblečen kapitan? Kaj opazuje? Kaj ima v roki? Kaj vse je na mizi v 

kabini? Opiši notranjost kabine. Kaj je narisano na naslovnici knjige? 

4. ilustracija Kaj počne deček? Kdo je nad oknom? Kakšno vreme misliš, da je prikazano 

na ilustraciji?  

5. ilustracija Kod potuje ladja? Čemu se ladja približuje? Kaj je med stavbami na ulici? 

Kakšni senci dajeta stavbi?  

6. ilustracija Kje je ladja? Kateri del Ljubljane misliš, da je to? Kaj se vidi v reki 

Ljubljanici? 

7. ilustracija Kam je prispela ladja? Kaj je na desni stran trga? Kaj je na desnem spodnjem 

robu parka? 

8. ilustracija Kaj se dogaja z ladjo? Kaj se spušča z nje? Kje je kapitan? Kdaj se ta dogodek 

odvija? Po čem to vidiš?  

9. ilustracija Kam je šel kapitan ladje? Kje sta deček in kapitan? Kaj gledata? 

10. ilustracija Kaj kaže kapitan? Ali si podobe na zemljevidu že opazil kod drugod? Kaj 

prikazuje zemljevid? Kateri del poti je ladja že opravila? 

11. ilustracija Kje sta deček in kapitan? Kam gledata? Kaj se dogaja z zmaji na mostu? 

Kako se deček počuti? Kam gre kapitan? Kaj ima v roki? 

12. ilustracija Kaj se je zgodilo s sidrom? Kdo je pretrgal verigo? Kaj naredi kapitan?  

13. ilustracija Kaj vidimo na ilustraciji? Kaj je na levi strani ilustracije? Ali so na njem vsi 

zmaji? Koga vidimo na sredini ilustracije? Kam misliš, da teče?  

14. ilustracija Koga vidiš na sliki in kaj dela? Kateri del mesta prikazuje ilustracija?  

Tabela 10: Vprašanja za spodbudo k podrobnemu opazovanju in opisovanju slikanice Zgodba 

o sidru 
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 Učencem sem ob posameznih ilustracijah zastavljala vprašanja in jih s tem skušala 

spodbuditi ter jim pomagati, da bi povezovali in razumeli dogodke. Ob spodbudah so učenci 

opazili pomembne podrobnosti na ilustracijah in jih vključili v pripoved. Učenci so nekje na 

sredini zgodbe že razumeli dogajanje in dogodke znali povezati med seboj. Ob pomoči so 

učenci tvorili bolj smiselno zgodbo in stavke, zaporedje dogodkov, o katerih so pripovedovali, 

pa je bilo med seboj povezano.  

 

4. KORAK 

 

 

Tabela 11: Opazovalni list četrtega koraka raziskave pri slikanici Zgodba o sidru 

 

1. ILUSTRACIJA 8. ILUSTRACIJA 

deček D postelja N pristanek D trg D 

ladja D grb/sidro N mesto D sidro N 

zmaji N grad N ladja D drevored  D 

Ljubljana  N mesto  N paviljon N   

stavba  N   9. ILUSTRACIJA 

2. ILUSTRACIJA lestev  D zemljevid  N 

ladja v zraku D svetilnik D spust sidra D odhod z ladje D 

mesto D morje D trg  N   

sidro D oblaki  D 10. ILUSTRACIJA 

pokrajina N   deček D kapitan D 

3. ILUSTRACIJA kazanje D zemljevid D 

ladja v zraku D velika riba D pogovor  N   

hiša na ribi D jezero D 11. ILUSTRACIJA 

gozdovi D obrazi D kazanje N grad D 

poti D travniki D riba D zmaj D 

hiše  N nebo D pošast N pot D 

4. ILUSTRACIJA hrib D zemljevid D 

kabina  N opazovanje D jezero N svetilnik  N 

kapitan N knjige D kompas  N   

oblačila N daljnogled  D 12. ILUSTRACIJA 

temno nebo D pripomočki na mizi D kapitan D opazovanje D 

zemljevid D   deček D okno D 

5. ILUSTRACIJA zmaji D prestrašiti N 

deček D spanje D zemljevid  N most  D 

mačka  D zavesa N 13. ILUSTRACIJA 

streha  D slika  D zmaj D odtrgati D 

grb D   skočiti D sidro D 

6. ILUSTRACIJA  kapitan D ladja D 

letenje D ladja D veriga  D lestev  N 

grad D mesto D 14. ILUSTRACIJA 

vodnjak D luna  D mesto D deček teče D 

obrazi D senca  D mostovi D zmaji D 

7. ILUSTRACIJA obzidje N gozd  N 

letenje D Tromostovje D grad  D   

ladja D pristajanje N 15. ILUSTRACIJA 

zgradbe D reka  D sidro D deček D 

mesto D   avto, motor D gospa in pes D 
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 Učence sem pred pričetkom pripovedovanja opozorila, naj vključijo čim več 

podrobnosti, ki smo jih omenili skupaj in jih spoznali, ter naj dogodke med seboj povezujejo in 

ob pripovedovanju razmišljajo, kaj posamezni element ali dogodek pravzaprav predstavlja. To 

pripovedovanje je bilo kot celota veliko bolj povezano kot prvo pripovedovanje. Skupaj so v 

zgodbo vključili vse podrobnosti, ki smo jih omenili in ki pripomorejo k povezovanju zgodbe. 

Ena učenka je pri pripovedi izrazito uporabljala »Na sliki vidim …«, kasneje pa je to opustila in 

začela pripovedovati zgodbo in ne le opisovati ilustracij. Učenec, ki je zgodbo poznal že od 

prej, je v pripoved vključil tudi svojo domišljijo (na primer razmišljanje kapitana, dečka, uro 

dogajanja, vzroke dogodkov …). Zgodba, ki so jo oblikovali učenci, je bila smiselna in 

razumljiva, njeni dogodki pa so bili med seboj povezani. Stavki so bili daljši, učenci se med 

pripovedovanjem med seboj večinoma niso ponavljali, ampak so le dodajali svoje dele. Kdor 

je poznal mesto Ljubljana in predmete, povezane z ladjo, je svoje znanje vključil v pripoved. 

Skoraj nihče v pripovedi ni omenil čustev in doživljanja oseb. Čeprav zgodba nosi naslov 

Zgodba o sidru, so se učenci večinoma osredinili le na ladjo in ne toliko na sidro, razen če sidro 

ni bilo bistven element na ilustraciji.  

 

 

7 RAZPRAVA 
 

 Problem moje raziskave je bil, kako večkratno branje vpliva na način pripovedovanja 

slikanice brez besedila. Uporabila sem tri različne slikanice brez besedila, potek raziskave pa 

je bil pri vseh enak. Raziskovala sem, kako večkratno branje učencem pomaga pri smiselnem 

oblikovanju zgodbe. Osredinila sem se na to, kako se samostojna pripoved izboljša po branju 

slikanice, pri kateri sem sama učence spodbujala k opazovanju podrobnosti ter povezovanju 

dogodkov in predmetov.  

 

7.1 BRUNDO SE IGRA 
 

 Za prvi del raziskave sem uporabila slikanico Brundo se igra. Med raziskavo sem pri 

učencih opazila napredek pri pripovedovanju zgodbe. Učenci so pri prvem pripovedovanju 

tvorili kratke stavke, v katere so vključili elemente, ki so jih opazili na ilustraciji, posameznih 

elementov pa med seboj večinoma niso povezovali. Pripovedovali so o stvareh, ki so se jim 

zdele znane, pomembne ali pa so bile na ilustraciji bolj izpostavljene in zanje zanimive. Pri 

vodenem opazovanju in opisovanju ilustracij so učenci razumeli, da morajo sliko opazovati bolj 

natančno in v pripoved vključiti čim več podrobnosti, ki jih opazijo. V zadnje pripovedovanje 

zgodbe so vključili večinoma vse podrobnosti, ki smo jih omenili pri vodenem opazovanju, 

vseeno pa so izpustili nekatere elemente (na primer oblačila, oglašanje, počutje živali). Med 

prvim delom raziskave je bilo opaziti, da so učenci začeli tvoriti daljše, bolj razumljive stavke 

in povezane pripovedi, med seboj so se še vedno ponavljali in zgodbo oblikovali skupaj.  

 

 

7.2 MARUŠKA POTEPUŠKA 
 

 Pri drugem delu raziskave z omenjeno slikanico sem opazila manjši napredek v 

pripovedovanju učencev. Pri poskusu tvorjenja zgodbe ob danem naslovu in ilustraciji so 

prvošolci še imeli težave. Nikomur ni uspelo povedati zgodbe, vsi so v enem stavku povedali, 

kaj se bo dogajalo v pripovedi. Učenci so že pri prvem pripovedovanju tvorili malo bolj 

smiselne stavke, ki so oblikovali zgodbo in v katerih ni šlo le za opisovanje ilustracij. V prvo 
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pripovedovanje so vključili nekaj več podrobnosti, ki so bile prikazane na ilustraciji in 

pomagajo tvoriti zgodbo. Omenili so tudi doživljanje junakov v zgodbi. Pri pripovedovanju ob 

spodbudah so izkoristili vsako pomoč in jo uporabili v zgodbi. Med pripovedovanjem so tudi 

učenci sami postali bolj pozorni na posamezne podrobnosti na ilustracijah in vključevanje 

lastnih doživetij, domišljije in izkušenj. Pri zadnjem samostojnem pripovedovanju so učenci 

uporabili večino delov, ki smo jih omenili skupaj, nekaj pa so jih tudi izpustili. Zadnja pripoved 

se ni bistveno spreminjala od prve, le da so dodali še nekaj novih elementov, malo razširili 

zgodbo, jo povedali še bolj povezano in razumljivo. Zgodba, ki so jo tvorili, je bila smiselna in 

je imela ustrezno zaporedje dogodkov. Ob tem so tvorili smiselne in daljše povedi. V pripoved 

kljub spodbudi niso vključevali veliko čustev in doživljanj junakov iz zgodbe. Način tvorjenja 

zgodbe se je glede na prvi del raziskave izboljšal, vendar učenci posameznih delov zgodbe še 

vedno niso vključevali v pripoved.  

 

 

7.3 ZGODBA O SIDRU 
 

 Zadnja izbrana slikanica je bila za učence zahtevnejša od prejšnjih dveh. Pri napovedi 

dogajanja še vedno niso tvorili zgodbe, ampak so le na kratko predstavili, kaj naj bi se v zgodbi 

dogajalo. Prvo pripovedovanje po ogledu ilustracij jim je bilo zelo težko, saj niso znali povezati 

dogodkov, ob pripovedovanju pa večinoma niso uporabljali domišljije, temveč so zgolj 

opisovali ilustracije. Že pri prvem pripovedovanju so potrebovali malo spodbude, da sta stekla 

vsaj opis ilustracij in groba pripoved zgodbe. Pri pripovedovanju od spodbudah je bil viden 

napredek, izboljšalo pa se je tudi pripovedovanje. Učenci so postali pozornejši na podrobnosti, 

detajle na ilustraciji, posamezne prizore pa so začeli povezovati in so jih tudi razumeli. S 

pomočjo podvprašanj in pomoči so učenci dogodke povezovali v smiselno zaporedje in tvorili 

povezano zgodbo. Zadnje samostojno pripovedovanje je bilo bistveno boljše od prvega. 

Učencem je pomoč pri pregledu slikanice zelo pomagala, saj so v pripoved vključevali veliko 

omenjenih podrobnosti, dogodkov in predmetov. Pri zadnji pripovedi so oblikovali smiselno 

zgodbo, ki je vključevala med seboj povezane dogodke in prizore, prikazane v slikanici.  

 

 Načini pripovedi učencev so bili zelo različni. Nekateri se začeli le z opisi ilustracij, 

opisom glavnega dogodka, naštevanjem predmetov, drugi pa so že takoj pripovedovali zgodbo 

glede na videne ilustracije. Pri vseh slikanicah je izstopala deklica, ki je pripovedovala zelo 

tekoče, smiselno je oblikovala zaporedja dogodkov, v pripoved pa je vključila tudi zelo veliko 

podrobnosti z ilustracij. Veliko učencev je potrebovalo precej spodbude, da so lahko 

pripovedovali zgodbo in niso samo opisovali ilustracij. Med pripovedovanjem je prišlo do 

trenutkov, ko so imeli učenci med seboj drugačno mnenje, kaj določena stvar predstavlja, zato 

so jo drugače vključili v pripoved  nekajkrat je prišlo do prerekanja, kaj dejansko predstavlja 

določen dogodek, predmet. Takrat sem učencem razložila, da si vsak lahko posamezno 

ilustracijo predstavlja in jo razume drugače, zato so vsa mnenja pravilna.  

 

 Učenci v svojo pripoved niso vključevali veliko domišljije in lastnih zamisli, prav tako 

ne veliko izkušenj. Njihova pripoved je bila zgrajena bolj na podlagi videnega na ilustracijah 

in sklepanja, kaj prestavlja posamezni element. Otroci so sicer zaznavali književne osebe tudi, 

če jim niso podobne, vendar njihovega karakterja še niso zmogli povsem razumeti in določiti. 

Književnim osebam so določili tiste lastnosti, ki so jim bile znane iz lastnega okolja. Med 

pripovedjo ni bilo opaziti in zaznati, da bi se otroci identificirali s književnimi osebami, čeprav 

vsi liki niso imeli imen, po lastnostih in karakterjih pa so se med sabo razlikovali. Otroci so 

slikanice opazovali le iz svoje perspektive, kar je bilo razvidno iz skoraj vseh pripovedi (na 

primer niso uporabljali premega govora, vključevanja razlaganja določenega ravnanja oseb …). 
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Otroci so v slikanicah razumeli dogajalni prostor, saj jim je bil poznan (igrišče, gore, Triglav, 

Ljubljana), znali so ga določiti in povezovati dogodke, ki so se dogajali na posameznem 

prostoru. Književni čas so v zgodbah razumeli, če si je sledil po kronološkem toku, pri slikanici 

Zgodba o sidru, kjer je prihajalo do preskokov med »trenutnim« dogajanjem in preteklostjo, pa 

so imeli težave. Med pripovedovanjem sem opazila, da otroci razumejo književno dogajanje, 

ko je to povezano z glavno osebo. Ko dogajanje izključuje glavno osebo oziroma ta ni omenjena 

ali prikazana, pa so dogajanje težje vključili v pripoved. To je bilo najbolj razvidno pri zadnji 

slikanici, pri Zgodbi o sidru. Vse opisane značilnosti pripovedovanja otrok kažejo na to, da so 

večinoma vsi otroci, ki so bili vključeni v raziskavo, v naivno pravljičnem obdobju oziroma v 

obdobju intuitivne inteligence glede na obdobja svojega branja in percepcijskega razvoja, kar 

se sklada tudi s približno starostno določitvijo tega obdobja.  

 Glede na poznane razvojne ravni pripovedovanja ob ilustracijah so učenci, vključeni v 

raziskavo, na drugi oziroma tretji ravni. Druga raven zajema nepopolne opise, v katerih otrok 

prepozna odnose med predmeti, v pripovedovanju pa prevladuje nizanje opažanj; tretja raven 

vsebuje elaboriran govor, kar pomeni, da otrok v opisovanje slik dodaja tudi svoje izkušnje, 

pripoveduje o aktualnem kontekstu in kontekstu iz preteklosti. Večina otrok je na drugi ravni, 

saj so večinoma le nizali opažanja, kar pa je za njihovo starost tudi značilno. Glede na kriterije 

za določanje koherentnosti zgodbe so učenci oblikovali zgodbo s strukturo, ki vsebuje 

enostavno časovno nizanje dogodkov, niso pa še dosegli načina tvorjenja zgodbe s strukturo, ki 

vsebuje opise misli in čustev junakov. Kohezivnost otrokovega tvorjenja zgodbe lahko glede 

na tematsko razporeditev vrednotim kot linearno razporeditev s tematskimi preskoki, saj so 

učenci včasih preskakovali s teme na temo  glede na to, kaj jih je v določenem trenutku na 

ilustraciji najbolj pritegnilo. Zgodbe, ki so jih otroci oblikovali, ustrezajo vsem kriterijem in 

značilnostim obdobij, v katera jih lahko uvrstimo glede na njihovo starost.  

 

 

8 SKLEP 
 

 Prvo hipotezo o izboljšanju načina pripovedovanja zgodbe, ki trdi, da večkratno branje 

slikanice izboljša način otrokovega pripovedovanja zgodbe, lahko potrdimo. Če upoštevamo 

pripovedovanje ob posameznih slikanicah, se je zadnja samostojna pripoved oziroma tvorjenje 

zgodbe izboljšalo v primerjavi s prvim samostojnim pripovedovanjem. Pri tem je učencem 

zagotovo v veliki meri pomagalo pripovedovanje ob spodbudah in podvprašanjih, njihov način 

tvorjenja povedi in celotne zgodbe pa se je izboljšal brez opozoril. Do zadnjega samostojnega 

pripovedovanja so učenci spoznavali dogodke, predmete, vključene in predstavljene na 

ilustracijah, ko pa so vse poznali in razumeli njihov pomen, so lahko oblikovali smiselne povedi 

in celovito zgodbo.  

 

 Drugo hipotezo o otrokovem podrobnem opazovanju in opisovanju ilustracij, ki pravi, 

da otroci ob začetnih spodbudah k podrobnemu opazovanju in opisovanju ilustracij v slikanici 

to ponotranjijo in sami začnejo podrobneje opazovati, ob tem pa potrebujejo vedno manj 

pomoči, lahko deloma potrdimo, deloma pa zavrnemo: znotraj ene slikanice hipotezo lahko 

potrdimo, gledano na celotno raziskavo pa jo zavrnemo. Pri prvem pripovedovanju zgodbe je 

le malo otrok v pripoved vključevalo manjše podrobnosti, ki so bile vidne na ilustracijah, saj so 

pripovedovali le o dogodku, ki je bil bolj nazorno ilustriran in za učence bolj zanimiv. Ko so 

učenci zgodbo pripovedovali drugič, sem jim ob vsaki ilustraciji postavljala vprašanja, s 

katerimi sem jih spodbujala, da bi sami opazili vse elemente in podrobnosti na sliki. Vse te 

elemente, na katere sem jih skušala opomniti, so takrat vključili v zgodbo, proti koncu 

pripovedovanja zgodbe pa so že sami natančneje opazovali in v pripoved vključili več 
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elementov. Čeprav so pri drugi slikanici pri prvem pripovedovanju izpustili kar nekaj 

podrobnosti, so bili nanje pri vodenem pripovedovanju veliko bolj pozorni in so med tvorjenjem 

zgodbe potrebovali vedno manj pomoči. Pri zadnji slikanici so učenci večinoma opisovali 

ilustracije in niso tvorili zgodbe, v opis pa niso vključevali veliko podrobnosti. Pri vodenem 

pripovedovanju s podvprašanji in mojo pomočjo so opazili podrobnosti in jih med pripovedjo 

vedno bolj začeli vključevati v zgodbo.  

 

 Tretjo hipotezo, ki pravi, da se z večkratnim pripovedovanjem zgodbe izboljša otrokova 

govorna sposobnost in poveča besedni zaklad, lahko potrdimo. Pri prvi slikanici so učenci 

tvorili veliko krajše, enostavne in včasih nepravilne stavke kot pri zadnjem pripovedovanju. 

Med večkratnim branjem slikanice, predvsem pri vodenem pripovedovanju, so učenci 

spoznavali nove besede, ki so jih kasneje vključili v zgodbo. S tem, ko sem jih opozorila na 

manjše podrobnosti, ki jih niso poznali, so si večali in bogatili besedni zaklad, ob tem pa sem 

tudi spoznala, da učenci posameznih elementov v zgodbo niso vključevali zato, ker ga niso 

znali poimenovati. Če imajo otroci bogatejši besedni zaklad, je njihovo tvorjenje zgodb in 

ostalih besednih izjav veliko boljše in zrelejše. Več ko imajo otroci izkušenj s samostojnim 

oblikovanjem besedil, bolj bodo napredovali v govoru, saj so postavljeni pred preizkušnjo, kjer 

morajo sami oblikovati besedilo, ki bo smiselno, ob tem pa se želijo pred drugimi tudi izkazati. 

Tako je bilo tudi pri moji raziskavi, saj so morali učenci sami oblikovati zgodbo in so bili 

postavljeni pred preizkušnjo, kako ob danih ilustracijah oblikovati čim boljšo zgodbo.  

 

 Z raziskavo sem dosegla cilje, ki sem si jih postavila. Raziskala in prikazala sem, kako 

večkratno branje slikanice izboljša otrokovo pripovedovanje zgodbe. Oblikovala sem način, s 

katerim sem prvošolce spodbujala k podrobnemu opazovanju in opisovanju ilustracij v 

slikanici, kar sem izvedla v tretjem koraku raziskave, ko sem učencem zastavljala vprašanja o 

predmetih na ilustraciji in jih z vprašanji spodbujala k razmišljanju, kako se posamezni deli 

med seboj dopolnjujejo. Uporabila sem model spodbujanja učencev k samostojnemu 

pripovedovanju zgodbe ob ilustracijah: prvošolce sem pred pripovedovanjem spodbudila, da bi 

uporabili vse podrobnosti, ki jih opazijo in se jih spomnijo, naj smiselno povezujejo dogodke 

med seboj in razmišljajo o tem, kaj se je prej dogajalo v zgodbi in kaj se na naslednji ilustraciji. 

Z izvedeno raziskavo sem prikazala, da otroci lahko izboljšajo svoje pripovedovanje zgodbe ob 

ilustracijah. Za raziskavo sem oblikovala in uporabila način za izboljšanje govorne sposobnosti 

in povečanje besednega zaklada, ta način pa je bil združen z načinom spodbujanja otrok k 

podrobnemu opazovanju, saj sem obenem učence spodbujala in jih napeljevala k temu, da so 

tvorili smiselne, daljše in povezane stavke, ob spodbudah pa so spoznavali in poimenovali tudi 

predmete, ki jih še niso poznali.  

 

 Slikanice brez besedila nudijo otrokom možnost, da sami oblikujejo zgodbo in so tako 

soavtorji slikanice. Če bi zapisali zgodbe vsakega otroka posebej, bi dobili veliko različnih 

zgodb, saj vsak otrok ilustracije, like na njih, dogajalni prostor, čas in okolje dojema in sprejema 

drugače. Zgodbe bi si bile med seboj podobne in različne obenem. Podobne bi si bile zaradi 

enake osnove za tvorjenje – enakih ilustracij in naslova, različne pa zaradi edinstvene pripovedi 

vsakega otroka. Različne slikanice brez besedila otrokom puščajo povsem proste roke pri 

oblikovanju zgodbe. Včasih morajo otroci sami poimenovati bitja in like, določiti kraj in čas 

dogajanja, celotna zgodba je prepuščena njim, usmerjajo jih le dane ilustracije. 

 

 Raziskava bi dala še bolj natančne in vidne rezultate, če bi jo izvedla s posameznim 

učencem ali z le nekaj učenci naenkrat, saj bi imela boljši uvid, kako zgodbo tvori en otrok in 

kako njegovo pripovedovanje napreduje med večkratnim branjem slikanice. Menim, da bi 
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učenci tvorili boljšo zgodbo, če bi jo povedali le meni in bi si jo jaz zapisala; tako bi tudi sami 

videli, kako so napredovali pri tvorjenju zgodbe.  

 

 Pri razvoju otrokovega govora je pomembno, da otrokom nudimo kakovostna dela, ki 

jim dajejo možnosti, da dosegajo nove cilje, imajo željo po učenju in dokazovanju samemu sebi 

ter drugim. Odrasli moramo biti otrokom v oporo, jim nuditi pomoč in jih spodbujati k 

dejavnostim in aktivnostim, ki so zanje dobre ter jim omogočajo, da se naučijo kaj novega. 

Naloga učiteljev je, da otrokom pokažejo pot, kako si lahko sami postavijo cilje, pri katerih 

bodo uspešni in zadovoljni s svojim vloženim delom. S potmi, kakovostnim delom, z nalogami 

in aktivnostmi moramo seznaniti tudi starše, da znajo otroke zanje tudi motivirati in spodbujati 

za doseganje novih ciljev in uspehov.  
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