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Povzetek 

Spodbujanje osebnostnega in socialno-čustvenega razvoja otrok je pomembna naloga 

strokovnih delavcev v vrtcu in šoli, pri čemer so jim na voljo različne metode in tehnike. 

Poslušanje in pripovedovanje pravljic je za otroka pomembna razvojna spodbuda, saj imajo 

pravljice velik pomen za otrokov osebnostni, moralni in socialno-čustveni razvoj. Teoretični 

del magistrskega dela obravnava značilnosti socialno-čustvenega razvoja otrok v zgodnjem in 

srednjem otroštvu ter pomen krepitve njegovih socialno-čustvenih spretnosti, kjer imajo 

pomembno vlogo tudi vzgojitelji in učitelji. Prav tako predstavljam različne definicije pravljice 

ter teoretične pristope pri njeni obravnavi, pri čemer se osredotočam na razvojni in psihološki 

pomen pravljic, zlasti za socialno-čustveni razvoj otrok. Pravljico umeščam v vzgojno-

izobraževalni kontekst, predstavljam njen pomen za predšolske in šolske otroke, ter značilnosti 

njenega posredovanja. V empiričnem delu sem z opazovanjem otrok, z individualnimi pogovori 

z njimi ter z izvajanjem pravljičnih delavnic, želela preveriti značilnosti socialno-čustvenega 

doživljanja in vedenja otrok (izražanje veselja, zaupljivost, strpnost, socialna vključenost, 

mirnost in prosocialnost) pred, med in po izvedbi pravljičnih delavnic. Vzorec predstavljata ena 

skupina predšolskih (N=23) in ena skupina šolskih (N=23) otrok, znotraj vsake skupine pa še 

štirje posamezni otroci. Pred izvedbo pravljičnih delavnic so bili predšolski otroci manj strpni 

in mirni kakor šolski otroci, po izvedbi pravljičnih delavnic pa je socialno-čustveno vedenje 

predšolskih otrok pri večini opazovanih področij napredovalo bolj kakor vedenje šolskih otrok, 

kar se je pokazalo tako pri celi skupini kot pri posameznih opazovanih otrocih. Nekatere 

pravljične delavnice so bile otrokom bolj blizu kot druge. Socialno-čustveno vedenje 

predšolskih in šolskih otrok je bilo najustreznejše med delavnico Reševanje konfliktov, najmanj 

ustrezno pa med delavnicama Medosebni odnosi (predšolski otroci) in  Čustva (šolski otroci). 

Izvedena raziskava je pomemben doprinos k praksi vzgojno-izobraževalnega dela, saj lahko s 

pravljičnimi delavnicami v daljšem časovnem obdobju spodbujamo otrokov socialno-čustveni 

razvoj in dosežemo spremembe v njihovem vedenju.  
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Abstract 

Promotion of personal and socio-emotional development of children is an important task of 

professionals in the kindergarten and school, where there are available various methods and 

techniques. Listening and storytelling is an important development initiative for children as the 

tales have great importance for child's personal, moral and socio-emotional development. 

Theoretical part of the master's thesis deals with the characteristics of socio-emotional 

development of children in early and middle childhood and the importance of strenghtening its 

social and emotional skils where teachers and tutors have a very important role. I present 

various definitions of fairy tales and theoretical approaches at it's treatment, whereby I focused 

on the development and psychological importance of fairy tales, particulary for social-

emotional development of children. I placed the fairytale in an educational context and 

representing it's importance for preschool and school children as well as the characteristics of 

their intervention. In the empirical part, by observing children, through individual interviews 

with them and with implementation of fairy-workshops , I wanted to check the characteristics 

of socio-emotional experience and behavior of children (expression of joy, trusting, tolerance, 

social inclusion, calmness and prosocialty) before, during and after implementation od fairy-

workshop. The sample represents a group of preschool children (N=23) and one group of school 

children (N=23), within each group also four individual children. Before carrying out the fairy-

workshops, preschool children were less tolerant and peaceful as school children. After the 

implementation of fairy-workshops, the social-emotional behavior of preschool children in 

most of observed areas advanced more than behavior of school children, which was seen in 

whole group as well as individual observed children. Some of the fairy-workshops children 

liked more than others. Socio-emotional behaviour of preschool and school children was most 

appropriate during the workshop „conflict resolution“ and least appropriate during workshop 

„interpersonal relationships“ (preschool children) and „emotions“ (school children). This 

research is an important contribution to the practice of educational work, as we can by using 

fairy-workshops over time encourage the child's socio-emotional development and achieve 

changes in their behavior. 
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I UVOD  

V vrtcu in šoli sta vzgojna in izobraževalna dimenzija med sabo neločljivo povezani, saj lahko 

najvišje izobraževalne cilje dosežemo le, če otroke vzgajamo preko izobraževalnih dejavnosti 

in si tako prizadevamo za celovit razvoj otrokove osebnosti (Kroflič, 1997). Skrb za osebnostni 

in socialni razvoj otrok je po besedah Warden in Christie (2001) glavna naloga vzgojiteljev in 

učiteljev, ki morajo omenjeno vključevati v učni načrt oz. vsakdanje vzgojno-izobraževalno 

delo. Za osebnostni in socialno-čustveni razvoj otrok je pomembno skrbeti tako na formalnem 

kot neformalnem nivoju; s spodbujanjem pozitivne klime v skupini, samospoštovanja in 

spoštovanja drugih, občutka socialne odgovornosti ter medosebnih, komunikacijskih in 

čustvenih spretnosti. 

Vzgoja otrok in mladih ter spodbujanje njihovega socialnega in čustvenega razvoja je ena 

glavnih nalog socialno pedagoške stroke. Za spodbujanje le-tega obstaja vrsta različnih metod 

in tehnik, ki jih lahko strokovnjaki uporabljajo pri svojem delu z otroki in mladostniki. Tekom 

študija sem spoznala in preizkusila le nekaj od obstoječih metod, pri čemer me je vedno 

zanimala vrednost in uporabnost pravljice. Pravljica se s svojo obliko in edinstveno formo 

dotika mnogih področij otrokovega razvoja (Luthi, 2005), v vzgoji in izobraževanju pa jo 

uporabljamo v različne namene; lahko jo uporabimo zgolj za zabavo, sprostitev ali pomiritev 

otrok, za spodbujanje njihovega bralnega oz. govornega razvoja, uporabimo pa jo lahko tudi z 

namenom spodbujanja otrokovega osebnostnega in socialno-čustvenega razvoja, kar je 

pomembna naloga strokovnih delavcev v vrtcih in šolah.  

Pomen pravljice za otroka predstavljam z besedami Bettelheima (1999) in Luhija (2005). 

»Pravljice so edina književna oblika, ki otroka usmerja k odkrivanju lastne identitete in 

poklicanosti in mu tudi pokaže, katere izkušnje potrebuje za nadaljnji razvoj značaja. 

Pravljice sporočajo, da je kljub težavam vsakomur dosegljivo prijetno, uspešno življenje- 

če se otrok ne izmika tveganim bojem, brez katerih ne more nikdar doseči prave identitete« 

(Bettelheim, 1999, str. 32).  

»Pravljica opazuje in upodablja svet, ki je nasprotje nedoločni, zmedeni, nejasni in grozeči 

realnosti. Medtem ko je raznolikost resničnega sveta nenehno na robu razkroja, nam 

pravljica izjasni oblike, daje nam jasno linijo in trdne, čvrste figure« (Luthi, 2005, str. 

103).   

Na področju uporabe pravljice v vzgoji in izobraževanju sicer obstaja že nekaj raziskav, nikjer 

pa nisem zasledila, da bi raziskovali povezavo pravljic in socialno-čustvenega razvoja otrok. 

Magistrsko delo je zato usmerjeno v raziskovanje pravljice kot sredstva za spodbujanje 

socialno-čustvenega razvoja predšolskih in šolskih otrok. S tem želim predstaviti in preizkusiti 

drugačno obliko dela s predšolskimi in šolskimi otroki oz. prispevek socialno pedagoške prakse 

k spodbujanju socialnega in čustvenega razvoja otrok, pri čemer je poudarek na aktivni 

vključenosti vseh otrok in seznanjanju z različnimi vzgojnimi temami (prepoznavanje, 

izražanje in nadzorovanje čustev, strpnost do drugačnosti, medosebni odnosi in konstruktivno 

reševanje konfliktov).  
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V teoretičnem delu magistrskega dela na podlagi splošnih zakonitosti otrokovega razvoja 

podrobneje predstavljam značilnosti socialnega in čustvenega razvoja otrok, pri čemer se 

usmerjam na konkretne značilnosti v obdobju zgodnjega in srednjega otroštva. Omenjeno 

združujem s pomembno vlogo strokovnih delavcev v vrtcu in šoli, ki so poleg uresničevanja 

uradnega kurikuluma in učnega načrta zadolženi tudi za vzgojno delovanje oz. za vsebine, ki 

so povezane s skrbjo za medosebne odnose otrok ter njihov čustveni razvoj. Predstavljam 

značilnosti pravljice kot sredstva, s katerim lahko vplivamo na socialni in čustveni razvoj otrok; 

njene različne definicije, delitev pravljice na ljudsko, klasično umetno in sodobno pravljico ter 

teoretične pristope pri njeni obravnavi. Osredotočam se tudi na razvojni in psihološki pomen 

pravljice, zlasti za socialno-čustveni razvoj otrok. Pomen pravljice umeščam tudi v kontekst 

vzgoje in izobraževanja, kjer predstavljam pomen pripovedovanja pravljic za otroke ter 

značilnosti njenega posredovanja.  

V empiričnem delu želim z opazovanjem otrok, z individualnimi pogovori z otroki ter z 

izvajanjem pravljičnih delavnic preveriti značilnosti socialno-čustvenega doživljanja in vedenja 

otrok na področju izražanja veselja, zaupljivosti, strpnosti, socialne vključenosti, mirnosti in 

prosocialnosti. Pri tem me zanimajo značilnosti socialno-čustvenega vedenja otrok pred 

izvajanjem pravljičnih delavnic, primerjava socialno-čustvenega doživljanja in vedenja otrok 

pred in po izvajanju pravljičnih delavnic ter značilnosti socialno-čustvenega doživljanja in 

vedenja otrok glede na obravnavano pravljico in njeno temo (prepoznavanje in izražanje čustev 

veselja, žalosti in jeze, strpnost do drugačnosti, medosebni odnosi in konstruktivno reševanje 

konfliktov). 

Na podlagi različnih teoretičnih in empiričnih spoznanj je cilj magistrskega dela predstaviti in 

preizkusiti pravljico v obliki pravljičnih delavnic, s katerimi bom pokazala različne možnosti 

njenega posredovanja. Pri tem me zanima vrednost pravljice za spodbujanje ustreznega 

socialno-čustvenega doživljanja in vedenja otrok. Kljub temu, da so otrokovi starši primarni za 

vzgojo oz. za spodbujanje otrokovega socialno-čustvenega razvoja, imajo pri tem veliko 

vrednost tudi vzgojitelji v vrtcu in učitelji v šoli; nenazadnje pa lahko k temu veliko prispevamo 

tudi socialni pedagogi, ki lahko delamo s predšolskimi in šolskimi otroki individualno ali v 

skupini.  

 »Pravljice, ki so mi jih pripovedovali v otroštvu, imajo globlji pomen kakor resnice, 

katerih me je naučilo življenje« (Schiller, po Bettelheim, 1999, str. 10).  
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TEORETIČNI DEL 

1. OTROKOV RAZVOJ  

D. E. Papalia, S. W. Olds in R. D. Feldman (2003) menijo, da preučevanje otrokovega razvoja 

temelji na spremljanju otrok od spočetja do mladostništva, kar je del širšega proučevanja 

človekovega razvoja, ki zajema razvojna obdobja od spočetja do smrti. Pri raziskovanju 

običajnega poteka razvoja pri otrocih je pomembno upoštevati medosebne razlike, saj je potek 

razvoja pri vsakem posamezniku drugačen. Otroci se razlikujejo po telesnih značilnostih, 

inteligentnosti, osebnostnih lastnostih, čustvenih odzivih, njihovem življenjskem slogu in 

vplivu okolja. Razvoj lahko sooblikuje otrok sam, nanj lahko vpliva kulturno in zgodovinsko 

okolje, razvoj v otroštvu pa je povezan z razvojem skozi cel življenjski ciklus. Zgodnje izkušnje 

v otroštvu lahko vplivajo na kasnejši razvoj in izkušnje v odraslosti.  

D. E. Papalia in sodelavci (2003) pravijo, da je posameznikov razvoj kompleksen, zato 

dejavnikov, ki nanj vplivajo, ne moremo natančno izmeriti. Pomembno je spoznanje, da je 

razvoj pogojen s podedovanimi genetskimi lastnostmi, s socialnim okoljem (družina, 

družbenoekonomski status, kultura, etničnost) in z vplivom zorenja, kjer gre za razvoj genetsko 

pogojenega in od starosti odvisnega zaporedja telesnih sprememb ter vedenjskih vzorcev. Tudi 

L. Marjanovič Umek (2001) se strinja, da je razvoj pogojen z individualnimi razlikami med 

otroki. Razvojni mejniki so pri tem opredeljeni kot ključna vedenja, ki so pomembna za 

posamezno razvojno stopnjo. Za razumevanje otrokovega razvoja je premalo zgolj naštevanje 

najbolj prepoznavnih oblik vedenja glede na otrokovo starost, saj je kronološka starost samo 

okvirni pokazatelj otrokove razvojne zrelosti.  

Po L. Marjanovič Umek (2001) poteka razvoj linearno, postopoma, predvidljivo in po 

določenem zaporedju. Novi vidiki razvoja vključujejo zgodnejše vidike in se na njih gradijo. 

Pri tem moramo upoštevati, da je vsak otrok enkraten, veliko vrednost pri tem pa imata tudi 

socialni kontekst in podporna klima, pri čemer Bronfenbrenner (1979, po Marjanovič Umek, 

2001) pravi, da je otrokov razvoj najbolje razumljen v sociokulturnem kontekstu. Temu pritrjuje 

tudi Bowman (1996, po Marjanovič Umek, 2001) s spoznanjem, da razvoj sicer poteka pri vseh 

otrocih enako, veliko pa je odvisno od socialnega konteksta, ki prispeva k poteku telesnega, 

spoznavnega in psihosocialnega razvoja. Otrok se oblikuje preko socialnih interakcij z okoljem 

in preko lastnih miselnih struktur.  

Če povzamem, na preučevanje otrokovega razvoja vpliva spoznanje, da je posameznikov razvoj 

sestavljen iz različnih razvojnih področij, otrokove razvojne značilnosti pa se razlikujejo glede 

na razvojno obdobje, v katerem se otrok trenutno nahaja. Spremembe in stalnice otrokovega 

razvoja se pojavljajo na različnih področjih (Papalia in dr., 2003), pri čemer se bom osredotočila 

na značilnosti psihosocialnega oz. socialno-čustvenega razvoja. Ločimo zaporedje petih 

razvojnih obdobij (Papalia in dr., 2003), kjer se osredotočam na razvojno obdobje zgodnjega 

otroštva (od tretjega do šestega leta), srednjega in poznega otroštva (od šestega do enajstega 

leta).  
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1.1 RAZLIČNA PODROČJA IN OBDOBJA RAZVOJA  

»Proučevanje otrokovega razvoja zapleta dejstvo, da se spremembe in stalnice pojavljajo 

na različnih področjih. Strokovnjaki ločijo telesni, spoznavni in psihosocialni razvoj, ta 

področja pa so medsebojno povezana. Skozi vse življenje vsako področje vpliva na ostala« 

(Papalia in dr., 2003, str. 8).  

D. E. Papalia in sod. (2003) ločijo telesni razvoj, kjer je pomembna rast telesa, možganov, čutil 

in motoričnih spretnosti; spoznavni razvoj, ki vključuje vrsto mentalnih spretnosti, kot so 

sposobnost učenja, spomin, razvoj govora, mišljenja, moralnosti in ustvarjalnosti, ter 

psihosocialni razvoj, ki zajema osebnostni razvoj ter razvoj čustvenih in socialnih kompetenc. 

Različni avtorji (Marjanovič Umek, 2001; Papalia in dr., 2003; Pergar Kuščer, 1999) se 

strinjajo, da nobeno področje razvoja ne obstaja ločeno od drugih, saj se vsa med seboj 

povezujejo in vplivajo druga na drugo. Razvoj enega področja vpliva na razvoj drugega in 

obratno.  

Psihosocialni razvoj vključuje razvoj otrokove osebnostne zrelosti, ki jo določajo njegove 

socialne in emocionalne kompetence. Otrokov socialni in čustveni razvoj pa naj bi bila 

povezana in pogojena tudi z otrokovim spoznavnim oz. intelektualnim razvojem (Puklek in 

Gril, 1999). M. Pergar Kuščer (1999) potrjuje, da je psihosocialni razvoj povezan z 

emocionalnim, osebnim in socialnim razvojem, kjer imajo osrednji pomen vpliv družine, širše 

družbe in kulture.  

Razvoj socialno in čustveno prilagojenega vedenja po mnenju M. Zupančič in T. Kavčič (2001) 

vključuje pozitivne in zaželene interakcije otroka z odraslimi, sorojenci in z vrstniki. Socialno 

kompetentni otroci so sposobni vzpostavljati in vzdrževati vzajemne odnose z drugimi, so 

sodelovalni, odzivni in empatični. Znajo sodelovati v pogovoru, se pogajati, reševati konflikte 

in prilagajati vedenje konkretnim socialnim situacijam. Pri tem je pomembno tudi 

konstruktivno ravnanje s čustvi oz. njihovo (samo)uravnavanje, kar omogoča ustrezno vedenje 

v raznolikih socialnih situacijah. V primeru neprilagojenega vedenja pa lahko pride do 

čustvenih stanj zavrtosti (zaskrbljenosti, tesnobe in potrtosti), do vedenjske zadržanosti v 

socialnih interakcijah (neiniciativnost, previdnost in pasivnost v socialnih odnosih) in do 

starosti neprimerne odvisnosti od odraslih.   

D. E. Papalia in sod. (2003) koncept razvojnih obdobij opredelijo tako:  

»Razvojna obdobja so družbeni konstrukt: pojmovanje narave realnosti, ki so jo sprejeli 

člani določene družbe v določenem času na osnovi skupnih, subjektivnih zaznav in 

predpostavk« (str. 8).  

D. E. Papalia in sod. (2003) dodajo, da je v zahodnih industrializiranih družbah sprejeto 

zaporedje petih razvojnih obdobij, kjer gre za prenatalno obdobje (od spočetja do rojstva), 

obdobje dojenčka in malčka (od rojstva do tretjega leta), obdobje zgodnjega otroštva (od 

tretjega do šestega leta), srednjega in poznega otroštva (od šestega do enajstega leta) in 

mladostništva (od enajstega do dvajsetega leta). Kljub temu, da so starostni mejniki razvojnih 

obdobij le približni in da znotraj razvojnih obdobij obstajajo medosebne razlike, naj bi otrok v 
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vsakem razvojnem obdobju za potrebe »normalnega« razvoja zadovoljil nekatere razvojne 

potrebe in opravil določene razvojne naloge.  

1.2 SOCIALNI IN ČUSTVENI RAZVOJ  

V nadaljevanju sledi kratek povzetek značilnosti psihosocialnega razvoja v zgodnjem in 

srednjem otroštvu, ki so ga opredelili D. E. Papalia in sod. (2003). V zgodnjem otroštvu je v 

središču socialnega življenja otrokova družina, vse pomembnejšo vlogo pa dobivajo tudi drugi 

otroci. V tem obdobju je otrok običajno že vključen v vrtec, njegova igra pa postane bolj 

družabna, zapletena in domiselna. Samopodoba in razumevanje čustev postaneta bolj 

kompleksna, zviša se tudi neodvisnost, iniciativnost, samonadzor in skrb zase. Otrok lahko v 

tem obdobju kaže značilnosti altruizma, agresivnega vedenja ali bojazljivost. V srednjem 

otroštvu postanejo otroci bolj empatični in prosocialni, vse bolj so sposobni nadzorovanja 

lastnih čustev. Otrokova samopodoba postane bolj kompleksna in vpliva na otrokovo 

samospoštovanje. Nadzor s strani staršev postopoma preide na otroka, osrednji pomen v 

njegovem življenju pa začnejo prevzemati vrstniki (prav tam, 2003).  

Področja socialno-čustvenega razvoja po avtorjih M. Zupančič in T. Kavčič (2001) ter 

LaFreniere (2001, po Lešnik in Marjanovič Umek, 2005) zajemajo različne dimenzije 

otrokovega čustvenega izražanja (veselje−potrtost, zaupljivost−zadržanost, 

strpnost−vzkipljivost), interakcij z vrstniki (socialno vključevanje−osamljenost, 

mirnost−agresivnost, prosocialnost−samozadostnost) in interakcij z odraslimi 

(sodelovanje−nasprotovanje, samostojnost−odvisnost).  

»Biti emocionalno pismen pomeni, da občutimo čustva, da vemo, katera čustva so to in 

kako močna so, pa tudi da vemo, kaj jih v nas in v drugih ljudeh povzroča. Naučili smo se, 

kako, kdaj in kje jih izražamo in kako jih nadziramo. Vemo, kako čustva vplivajo na druge 

in sprejemamo odgovornost za njihov učinek« (Steiner, 1996, str. 33, po Milivojević, 2008, 

str. 242).  

D. E. Papalia in sod. (2003) dodajo, da je čustvena kompetentnost temeljni del naše osebnosti, 

saj lahko s čustvi sporočamo naše notranje stanje in pričakujemo odziv okolice, s čimer pa lahko 

vodimo in uravnavamo tudi svoje socialno vedenje. Socialni razvoj pa po besedah D. E. Papalie 

in sod. (2003) vključuje proces razvijanja družbeno zaželenih in pričakovanih navad, spretnosti, 

vrednot in motivov. Prvi korak k upoštevanju družbenih pravil je prilagajanje pričakovanjem 

staršev, kjer otroci družbena pravila ponotranjijo in svoje vedenje temu primerno prilagodijo. 

Čeprav imajo največji vpliv na otroke njihovi starši, so kasneje za njihov socialni razvoj 

odločilni tudi stiki s sorojenci, vrstniki in drugimi odraslimi. Tudi M. Pergar Kuščer (1999) 

potrjuje, da lahko otrok svoje socialne spretnosti razvija skozi interakcijo z drugimi otroki in 

pomembnimi odraslimi. 

M. Puklek in A. Gril (1999) opisujeta značilnosti otrokovega socialnega in čustvenega razvoja:  

»Osebnostno zrelost določajo lastnosti otrokovega socialnega in čustvenega reagiranja, 

kot so: prilagajanje zahtevam delovanja skupine, sposobnost sodelovanja z drugimi, 

vzpostavljanje samokontrole (kontrola agresivnih impulzov in emocij, odloženo 

zadovoljevanje potreb, usmerjena pozornost), občutek lastne kompetentnosti, motiviranost 
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za šolsko delo in sposobnost samostojnega reševanja problemov. Otrokov socialni in 

čustveni razvoj sta povezana z njegovim intelektualnim delovanjem, na otrokovo 

sposobnost pa vplivata njegov občutek zadovoljstva s samim seboj in kvaliteta otrokovih 

odnosov s socialnim okoljem« (str. 43).  

V nadaljevanju sledi še podrobnejši opis posameznih dimenzij čustvenega izražanja, interakcij 

z vrstniki in odraslimi, povzet po LaFreniere (2001, po Lešnik in Marjanovič Umek, 2005).  

- Čustvo veselja kaže na dobro voljo, aktivnost in sodelovalnost; potrtost pa na negativno 

razpoloženje oz. slabo voljo, utrujenost, žalost in nezainteresiranost. 

- Zaupljivost pomeni občutek varnosti in sproščenosti, zaupanja vase in v druge ter 

sprejemanje novosti; anksioznost pa pomeni plašnost, zaskrbljenost in zadržanost v 

socialnih odnosih.  

- Strpnost kaže na sposobnost uravnavanja lastnih čustev ter prilagajanje izzivom in 

težavam; pojav čustva jeze v frustracijskih situacijah pa pomeni razdražljivost, 

vzkipljivost in razburjenost.  

- Socialna vključenost se kaže v priljubljenosti in zaželenost med ljudmi; osamljenost pa 

pri izključevanju iz družbe in ne-odzivanju na druge. 

- Mirnost se kaže v dobrih, mirnih odnosih med ljudmi in v konstruktivnih rešitvah 

nastalih konfliktov; agresivno vedenje pa se kaže v nezmožnosti mirnega, prosocialnega 

reševanja konfliktov, ki ga nadomestijo različne oblike psihičnega in fizičnega nasilja.  

- Prosocialnost pomeni altruističen, empatičen in prijateljski odnos z drugimi ljudmi ter 

sposobnost povezovanja z drugimi; egoizem pa se nanaša na osredotočenost nase, lastno 

korist ter nesprejemanje pobud in predlogov drugih.  

- Sodelovanje se kaže v pozitivnih, nekonfliktnih odnosih z odraslimi in v spoštovanju 

njihove avtoritete; nasprotovanje pa se kaže v kljubovalnih odnosih z odraslimi in v 

upiranju njihovi avtoriteti.  

- Samostojnost pomeni samostojno reševanje izzivov, težav ter sprejemanje novosti; 

odvisnost pa kaže na nesamostojnost, potrebo po stalnem spremljanju drugih in pomoči 

pri reševanju težav.  

Socialno kompetentni otroci so po M. Zupančič in T. Kavčič (2001) veseli, zaupljivi, strpni, 

vključeni v svojo vrstniško skupino, mirni, prosocialni, sodelujoči in samostojni. Imajo razvite 

socialne spretnosti in so starosti primerno čustveno zreli. G. Čačinovič Vogrinčič (2008) k temu 

doda še otrokovo odzivnost, prožnost, sposobnost empatije, komunikacijske veščine in smisel 

za humor.  

2. RAZVOJNO OBDOBJE ZGODNJEGA OTROŠTVA  

2.1 SOCIALNI RAZVOJ V ZGODNJEM OTROŠTVU  

Durkin (1995) zagovarja trditev, da je družina najpomembnejša za socializacijo otroka, saj 

zagotavljala socialno stabilnost ter strukturno povezavo med otrokovim razvojem in zunanjim 

svetom. Otroka pripravlja za vstop v širšo družbo, pri čemer mu nudi varnost in čustveno oporo. 

Kasneje postanejo pomembni tudi otrokovi vrstniki, ki soustvarjajo posameznikovo vpetost v 

socialno okolje in so zanj pomembni celo življenje. Tudi M. Zupančič in Justin (1991) se 
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strinjata, da je otrok v zgodnjem razvojnem obdobju čustveno še vedno zelo navezan na starše 

in druge pomembne odrasle, na njegov razvoj pa vse bolj vplivajo tudi socialne interakcije z 

vrstniki.  

Vpliv družine na otrokove odnose z vrstniki opisujejo tudi D. E. Papalia in sod. (2003), ki 

menijo, da lahko odnos med starši in otroki vpliva na socialne odnose, ki jih otroci razvijejo 

kasneje z vrstniki. Otroci, ki imajo topel in pozitiven odnos s starši, so običajno priljubljeni tudi 

med vrstniki. Starševska vzgoja je v tem primeru običajno avtoritativna, otroci pa so asertivni 

in sposobni sodelovanja z drugimi. Če starši otroke naučijo pozitivnega izražanja čustev in 

mirnega načina reševanja konfliktov, lahko otroci postanejo prosocialni, izražajo manj 

agresivnega vedenja in so bolj priljubljeni. V nasprotnem primeru pa lahko razvijejo 

neprimerne družbene in čustvene vzorce, kjer obstaja verjetnost, da bodo s strani vrstnikov 

zavrnjeni.   

Obdobje zgodnjega otroštva je zaznamovano s prihodom otroka v vrtec, kjer gre za predšolsko 

obdobje oz. za srečanje otroka s predšolsko vzgojo (Papalia in dr., 2003), vstop v šolo pa 

sovpada z razvojno-psihološkim prehodom otroka iz zgodnjega v srednje otroštvo (Zupančič in 

Kavčič, 2007). 

V zgodnjem otroštvu se otroci vse pogosteje in za dalj časa vključujejo v socialne skupine 

vrstnikov in z njimi vzpostavljajo vse bolj kakovostne socialne interakcije in socialne odnose 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, po Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Za  

vključevanje v socialne skupine vrstnikov morajo otroci v zgodnjem otroštvu razviti sposobnost 

komunikacije in dvostranskih odnosov, sposobnost razumevanja perspektive drugega, empatije, 

sklepanja kompromisov in skupnega reševanja problemov (Marjanovič Umek in Fekonja 

Peklaj, 2008).  

Poglavje zaključujem z besedami M. Zupančič in Justina (1991), ki menita, da interakcije otrok 

z vrstniki močno zaznamujejo otrokov socialni in moralni razvoj:  

»Z vsakim letom ima predšolski otrok več stikov z osebami, ki so mu blizu po stopnji svojega 

socialnega in moralnega razvoja. V igri z njimi prevzema določene vloge, potem jih 

prepušča drugim otrokom in sam prevzema vloge, ki so jih v odnosu do njega predhodno 

imeli starejši vrstniki. Ob koncu predšolskega obdobja se otrok zave, da v skupini deluje 

kot posameznik, ki je drugim podoben, vendar ga od njih ločijo nekatere lastnosti. 

Spoznava, da misli in čuti v podobnih položajih podobno in da posledice njegovih dejanj 

učinkujejo na druge podobno, kot učinkujejo posledice dejanj drugih na njega samega« 

(str. 31).  

2.1.1 Vpliv vrstnikov in oblikovanje prijateljstev v zgodnjem otroštvu  

Vrstniki so po Durkinu (1995) osebe, s katerimi je posameznik v približno enakem položaju, 

so podobne starosti in imajo približno enake kognitivne sposobnosti. Interakcije z vrstniki, ki 

še niso otrokovi prijatelji, lahko pomembno vplivajo na kasnejši razvoj prijateljstev in širjenje 

socialne mreže. L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008) pravita, da se otroci v 

zgodnjem otroštvu vse pogosteje vključujejo v socialne skupine vrstnikov in oblikujejo prva 

prijateljstva, ki pomenijo začetke prosocialnih odnosov. 
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»Prijateljstvo je vzajemen in intimen odnos med manjšim številom izbranih ljudi, ki 

vključuje druženje, zabavo, medsebojno pomoč in sodelovanje« (Smrtnik Vitulić, 2009, str. 

34).  

L. Marjanovič Umek (2001) začetke vrstniškega prijateljstva v zgodnjem otroštvu povezuje z 

različnimi oblikami specifičnega vedenja:  

»Zgodnje vrstniško prijateljstvo lahko definiramo z veliko pogostostjo določenega vedenja, 

kot je prositi za nekaj ali nekaj prispevati, pozitivna čustva, igra in izkazano medsebojno 

nagnjenostjo med dvema prijateljema, s posebnim preferiranjem drug drugega« (str. 32).  

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004, po Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008) 

menita, da so prijateljstva v obdobju zgodnjega otroštva običajno še kratkotrajna in 

vzpostavljena zaradi materialnih dejanj (izposoje igrač), končajo pa se z odvzemom materialnih 

stvari, hrane ali zaradi udarca drugega otroka. L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008) 

k temu dodata, da se prijateljstva, ki se razvijejo v zgodnjem otroštvu, kasneje postopoma začno 

razvijati v smeri dolgotrajnejših recipročnih odnosov, kjer postanejo pomembne tudi 

posameznikove osebnostne lastnosti. Prijateljstvo se konča, če je zlorabljeno otrokovo zaupanje 

ali če otrok ne dobi pomoči vrstnika takrat, ko jo potrebuje.  

D. E. Papalia in sod. (2003) dodajo, da si predšolski otroci pri igri izbirajo otroke, ki so podobne 

starosti in istega spola. V vrtcu več časa preživijo s tistimi, ki se vedejo podobno kot oni oz. so 

z njimi že imeli pozitivne izkušnje. Tisti, ki imajo pogostejše pozitivne izkušnje z vrstniki, so 

bolj priljubljeni in si tudi lažje najdejo prijatelje. Otroci se skozi vrstniške odnose in prijateljstva 

učijo sodelovanja s partnerji pri igri, pogajanja, reševanja konfliktov, vživljanja v druge in 

opazovanja različnih modelov vedenja.  Prijateljstva, vzpostavljena v predšolskem obdobju, pa 

naj bi po mnenju M. Puklek in A. Gril (1999) bila predpogoj za dobre vrstniške odnose na 

prehodu iz vrtca v šolo, ko se otrokovo socialno okolje razširi in se oblikujeta otrokova osebnost 

in ustrezno socialno vedenje.  

2.1.2 Pomen reševanja medvrstniških konfliktov  

T. Lamovec (1991) pravi, da se moramo za navezovanje, razvijanje in ohranjanje 

zadovoljujočih medosebnih odnosov dovolj zgodaj naučiti temeljnih socialnih spretnosti, ki 

poleg medsebojnega poznavanja in zaupanja, primerne komunikacije, sprejemanja in 

potrjevanja, vključujejo tudi konstruktivno reševanje konfliktov. Pri tem je pomembno, da se 

naučimo primernih strategij za njihovo reševanje tako, da nam pomagajo pri ohranjanju in 

razvijanju odnosov. Pomembno se je zavedati, da so konflikti neizbežen pogoj za nadaljnji 

razvoj odnosov.   

H. Smrtnik Vitulić (2009) ter M. Puklek in A. Gril (1999) se strinjajo, da je obstoj konfliktov 

med vrstniki in njihovo konstruktivno reševanje pomemben del socialnega razvoja, saj otroku 

omogočajo izmenjavo različnih perspektiv, mnenj, želja in ciljev.  
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»Predšolski otrok se prepira, ker še ne zna navezati zrelejših socialnih stikov. Prepir se 

najpogosteje začne s tem, da eden od otrok »napade« lastnino ali območje drugega otroka 

ali pa uniči, kar je le-te izdelal. Če se otroci prepirajo, to še ni znak, da se čustveno 

odbijajo. Velja nasprotno, večina prepirov nastane med prijatelji. Pri predšolskih otrocih 

se zelo redko zgodi, da bi prepir pustil zamero ali prispeval k prekinitvi nekega 

prijateljstva« (Zupančič in Justin, 1991, str. 71).  

M. Zupančič in Justin (1991) dodata, da so prepiri med predšolskimi otroki kratki in intenzivni, 

z odraščanjem in učenjem vse bolj prilagojenih vedenjskih vzorcev pa postajajo vse redkejši, 

ampak trajajo dlje časa.   

Po D. E. Papalii in sod. (2003) je za obdobje zgodnjega otroštva značilno instrumentalno 

agresivno vedenje, katerega namen je doseči zastavljen cilj. Durkin (1995) se strinja, da je v 

zgodnjem otroštvu agresivno vedenje predvsem instrumentalno; od dve do štiri leta stari otroci 

naj bi s fizično agresivnostjo skušali dobiti željeni predmet, pri čemer njihov namen ni 

povzročitev škode drugemu. D. E. Papalia in sod. (2003) dodajo, da se med drugim in petim 

letom starosti otroci najpogosteje prepirajo zaradi igrač, agresivno vedenje pa se pogosto izraža 

v družabni igri.  

Otroci, ki se največ prepirajo, so pogosto tudi najbolj družabni in socialno bolj kompetentni. 

Zmožnost izraziti instrumentalno agresivno vedenje pomeni nujen korak na poti otrokovega 

socialnega razvoja (Papalia in dr., 2003). Durkin (1995) k temu doda, da naj bi se fizično 

agresivno vedenje s starostjo zmanjševalo zaradi večje kontrole čustev ter postopnega 

pridobivanja in sprejemanja pravil o socialno sprejemljivem vedenju.  

2.2 ČUSTVENI RAZVOJ V ZGODNJEM OTROŠTVU  

»Čustva so jezik družbenega življenja s funkcijo povezovanja ljudi in osnova vseh 

vzpostavljenih socialnih odnosov« (Oatley in Jenkins, 2003, str. 96).  

Goleman (1997) povezuje socialni razvoj s čustvenim razvojem in pravi, da mora otrok pred 

vzpostavljanjem socialnih odnosov z drugimi znati obvladati samega sebe; sposoben mora biti 

krotenja lastne jeze, potrtosti in primernega odzivanja na dražljaje iz okolja. Ko je sposoben 

nadzirati svoje misli, vedenje in lastne čustvene reakcije, je zmožen tudi uglaševanja z vrstniki 

in primernega odzivanja na njihove čustvene odzive.  

Po D. E. Papalii in sod. (2003) so čustva subjektiven odziv na situacije in izkušnje, ki so 

povezane s telesnimi in vedenjskimi spremembami. Ljudje se razlikujejo v tem, kako pogosto 

določena čustva izražajo, na kakšen način, kaj čustva pri njih sprožijo in kako zaradi njih 

reagirajo. Značilen vzorec posameznikovih čustvenih reakcij se začne razvijati že v zgodnjem 

otroštvu, kar je temelj za nadaljnji razvoj osebnosti. Po Milivojeviću (2008) so čustva psihični 

pojavi, zato je za njihov nastanek potreben predhoden obstoj psihične strukture.  

Po Laible in Thompsonu (1998, po Papalia in dr., 2003) otrok prve čustvene izkušnje dobi ravno 

v družini, zato odnosi v družini vplivajo na razvoj razumevanja čustev in ravnanja z njimi. Na 

podlagi raziskave sta ugotovila, da je varna navezanost otroka na mamo odločilna za otrokovo 
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razumevanje negativnih čustev, ki jih otrok opazi pri drugih. Otroci, ki so bili varno navezani 

na mamo, so bili sposobni sproščenega pogovora o občutljivih temah, ki so vključevali 

omenjena čustva. 

Vpliv staršev na čustveni razvoj otroka razlaga tudi Milivojević (2008), ki pravi, da starši s 

potrjevanjem otrokovih čustev potrdijo njihov pomen in otroku s tem sporočijo, da je 

čustvovanje dovoljeno. Otrokov čustveni razvoj bo v tem primeru potekal normalno. Če pa 

staršem otrokova čustva niso pomembna oz. mu pri občutenju in izražanju čustev ne stojijo ob 

strani, se lahko otrok čustvom odpove in postane racionalna oseba, ki mu ne-občutenje čustev 

pomeni znak za preživetje. 

 

»Razumevanje lastnih čustev otrokom pomaga usmerjati vedenje v družabnih situacijah in 

govoriti o njih. Omogoči jim nadzorovati način izražanja čustev in razumeti, kako čutijo 

drugi. Velik del tega razvoja se zgodi v predšolskem obdobju« (Papalia in dr., 2003, str. 

256).  

Tudi K. Oatley in J. Jenkins (2003) sta mnenja, da čustva urejajo interakcije med otroki, vrstniki 

in odraslimi že v obdobju zgodnjega otroštva. Pomembna so za izgradnjo medosebnih odnosov, 

saj nam pokažejo, če je interakcija med ljudmi uspešna oz. če jo je treba spremeniti ali temu 

prilagoditi svoje vedenje. Čustva se med ljudmi izmenjujejo na podlagi povratnih informacij in 

čustvenih odzivov ter prispevajo k temu, da lahko partnerja v interakciji dosežeta svoje cilje, 

hkrati pa upoštevata tudi drug drugega.  

D. E. Papalia in sod. (2003) pravijo, da otroci v zgodnjem otroštvu še niso sposobni razumeti 

čustev, usmerjenih k sebi (sram, ponos), težave pa imajo tudi z razumevanjem, da obstajajo 

nasprotujoča si čustva oz. da so sposobni doživljati več različnih čustev hkrati. Čustva, ki so 

usmerjena k sebi, se začnejo razvijati, ko se otroci začnejo zavedati sebe, sočasna oz. 

nasprotujoča si čustva pa začenjajo razumevati in jih izražati šele med četrtim in dvanajstim 

letom starosti. Harris (1996, po Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008) k temu doda, da se 

lahko otroci, stari približno štiri leta, zavedajo oz. doživljajo dve čustvi hkrati, ampak samo v 

primeru izključno pozitivnih ali izključno negativnih čustev. Nasprotna čustva nekateri otroci 

v zgodnjem otroštvu dojemajo kot izključujoča se.  

3. RAZVOJNO OBDOBJE SREDNJEGA OTROŠTVA  

3.1 SOCIALNI RAZVOJ V SREDNJEM OTROŠTVU 

V srednjem otroštvu se zmanjšata nadzor in vloga staršev, zmanjšajo se tudi separacijski 

strahovi. V obdobju srednjega otroštva si starši in otroci začnejo deliti moč; starši otroke sicer 

še vedno nadzorujejo, občasno pa samoregulacijo vadijo tudi otroci sami (Maccoby, 1984, po 

Papalia in dr., 2003).  

M. Zupančič in Justin (1991) pravita, da se na začetku srednjega otroštva okrepi želja po 

druženju z vrstniki, kjer si otroci v socialnih odnosih začenjajo pridobivati vse bolj enakopravne 

položaje. V odnosih z vrstniki in odraslimi v tem obdobju ne gre več le za enostransko 

podrejanje, ampak za vse pogostejše sodelovanje pri postavljanju in spreminjanju socialnih 
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pravil, ki jih dojemajo kot nujno sestavino medosebnih odnosov. Pri tem je pomembno 

upoštevanje otrokovih želja, potreb ter njihovo aktivno vključevanje v postavljanje dogovorov.  

Otroci lahko preko stikov z vrstniki postopoma razvijajo svoje socialne spretnosti in razvijajo 

svoje zaupanje drugim. Tako lahko poglabljajo svoje odnose in si postopoma pridobivajo 

občutek pripadnosti. Ko se otroci začnejo izmikati vplivu staršev, jim skupina vrstnikov lahko 

odpre nove perspektive ter jim da možnosti za neodvisnost in lastno presojanje (Papalia in dr., 

2003).  

3.1.1 Vpliv vrstnikov in oblikovanje prijateljstev v srednjem otroštvu  

»Srednje otroštvo je obdobje razcveta vrstniških skupin« (Papalia in dr., 2003, str. 340).  

V srednjem otroštvu se začnejo pojavljati vrstniške skupine, ki nastajajo na podlagi enakega 

družbenoekonomskega statusa, etničnega porekla in skupnih interesov. Otroci se v odnosih z 

vrstniki učijo družbenih spretnosti, poglabljajo odnose in si pridobivajo občutek pripadnosti. 

Učijo se vodenja, spretnosti sporazumevanja, sodelovanja in upoštevanja pravil (Papalia in dr., 

2003). 

»Za obdobje srednjega otroštva je značilno, da so prijatelji posamezniki, ki drug drugega 

razumejo, si delijo misli, čustva in skrivnosti. Prijateljstvo postaja trajen odnos, ki je 

utemeljen na podobnih interesih in osebnostnih značilnostih« (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004, po Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008, str. 55). 

H. Smrtnik Vitulić (2009) doda, da otrokom v srednjem otroštvu vrstniki pomenijo veliko več 

kakor v predšolskem obdobju, saj z njimi preživijo več časa, vrstniške skupine pa vključujejo 

vse več otrok. 

Tudi Durkin (1995) pravi, da postajajo medsebojne interakcije šolskih otrok vse bolj zapletene, 

otroci pa svoje prijatelje zbirajo vse bolj selektivno. V srednjem otroštvu so otroci vse bolj 

ločeni od staršev in preživijo več časa v družbi svojih vrstnikov. Tako se postopoma učijo 

razumevanja drug drugega, kreiranja zadovoljujočih socialnih odnosov in medsebojnih 

pričakovanj. Z naraščanjem raznolikih socialnih izkušenj se razvijajo njihove socialne in 

kognitivne spretnosti, mednje pa spadajo tudi jezikovne spretnosti, ki so pomembne za 

vzpostavljanje pogovora, pogajanja in reševanja konfliktov.  

Maxwell (1990, po Pečjak in Košir, 2002) pravi, da se otroci v srednjem otroštvu vse bolj 

zavedajo osebnostnih značilnosti in perspektive drugih, zato začnejo svoje prijatelje izbirati bolj 

selektivno, prijateljskim odnosom pa postajajo vse bolj predani. M. Puklek in A. Gril (1999) se 

s tem strinjata in dodata, da šolski otroci oblikujejo bolj kompleksne, selektivne in subjektivno 

bolj pomembne interakcije z vrstniki kakor predšolski otroci. Z vrstniki preživijo vse več časa, 

z njimi imajo običajno veliko skupnih ciljev, zato se vrstniške skupine oblikujejo glede na 

skupne interese otrok. Preko interakcij z vrstniki otroci razvijajo svojo samopodobo in socialne 

spretnosti, vrstniki jim lahko nudijo čustveno varnost, pomoč in oporo. Otrok si lahko tako 

postopoma oblikuje svoje razumevanje drugih ljudi, socialnih odnosov, medosebnih 

pričakovanj in postopoma razvija svoje socialno-kognitivne spretnosti.  
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3.2 ČUSTVENI RAZVOJ V SREDNJEM OTROŠTVU  

S. Pečjak in K. Košir (2002) pravita, da tako v zgodnjem kot v srednjem otroštvu otrokova 

čustvena kompetentnost vpliva na to, kako ga bodo sprejeli vrstniki, kako se bo nanje čustveno 

odzval sam in kako se bo odzival na reakcije odraslih. Čustvena kompetentnost je v veliki meri 

povezana z otrokovim socialnim funkcioniranjem, saj način posameznikovega doživljanja, 

izražanja in uravnavanja čustev vpliva na proces socializacije. 

Po D. E. Papalii in sod. (2003) se otroci z odraščanjem vse bolj zavedajo lastnih čustev in čustev 

drugih ljudi, bolje uravnavajo njihovo izražanje v socialnih situacijah in se odzivajo na čustvene 

stiske drugih. V srednjem otroštvu postanejo otroci zmožni empatije in prosocialnega vedenja, 

kjer postaja njihovo vedenje vse bolj socialno sprejemljivo, sposobni so konstruktivnega 

reševanja težav in nadzorovanja negativnih čustev. Otroci sčasoma razumejo, zakaj so žalostni, 

jezni in zakaj se nečesa bojijo, znajo se odzivati na čustva drugih in temu primerno prilagoditi 

svoje vedenje. Zupančič (1995, po Puklek in Gril, 1999) doda, da je otrok v srednjem otroštvu 

vse bolj sposoben kontroliranja svojih čustvenih izrazov, nesprejemljive čustvene reakcije pa 

izraža v veliko manjši meri kot v zgodnjem otroštvu.  

Otroci postanejo v šolskem obdobju vse bolj empatični, prosocialni in izražajo vse manj 

negativnih čustev. Njihovo vedenje postaja vse bolj socialno sprejemljivo, s težavami pa se 

spoprijemajo bolj konstruktivno (Eisenberg, Fabes in Murohy, 1996, po Papalia in dr., 2003).  

 

V srednjem otroštvu začenjajo otroci razumeti, da imajo ljudje lastna čustva, potrebe in lastne 

načine interpretiranja sveta. Pet do šest letni otroci imajo razvito empatično razumevanje 

drugih, kar se nanaša na številna čustva, vključno s sestavljenimi čustvi (Harris, 1989, po 

Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). M. Puklek in A. Gril (1999) se strinjata, da so 

otroci v srednjem otroštvu sposobni prevzemanja perspektive drugega, kjer svoje misli, želje, 

namene in dejanja presojajo z vidika drugih. To jim omogoča ustrezno odzivanje v različnih 

socialnih situacijah, sposobnost ustrezne komunikacije in reševanja problemov.  

 

Selman (1989, po Marjanovič Umek, 2001) pri opisu razvoja socialne kognicije v srednjem 

otroštvu pravi, da gre pri starosti od šest do osem let za stopnjo subjektivnega prevzemanja 

vlog, kjer se otrok zaveda in razume, da vsak misli in čuti drugače zaradi različnih socialnih 

situacij, svojih dejavnosti pa še ne zmore presojati s perspektive drugih. Hoffman (2000, po 

Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008) doda, da se v srednjem otroštvu pojavi prava 

empatija, kjer se otrok zaveda, da so misli, občutki in želje drugih ljudi drugačne od njegovih. 

V primeru stiske drugega je otrok sposoben nuditi ustrezno pomoč, ki se ne sklada z njegovimi 

potrebami, ampak s potrebami tistega, ki pomoč potrebuje.  

4. VPLIV VRTCA IN ŠOLE NA OTROKOV SOCIALNO-ČUSTVENI 

RAZVOJ  

Po M. Zupančič in T. Kavčič (2007) vrtec oz. predšolska vzgoja otroke pripravljata na 

vsakodnevno funkcioniranje kasneje v šoli. Tako vrtec kot šola pozitivno vplivata na otrokov 

socialno-čustveni razvoj, pri čemer se vpliv vrtca in šole med sabo dopolnjujeta.  
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Številne raziskave, opravljene v tujini (Andersson, 1989; Howes in Olenick, 1986; Melhuish, 

Lloyd, Martin in Mooney, 1990, po Marjanovič Umek, 2002) so preučevale vpliv vrtca na 

otrokov razvoj v obdobju dojenčka, malčka in zgodnjega otroštva. Rezultati so pokazali njegove 

pozitivne učinke na spoznavni, govorni in socialni razvoj. Predšolska vzgoja je pozitivno 

vplivala na razvoj otroka, njegovo integracijo v socialno okolje in kasnejšo uspešnost v šoli. 

Podobno ugotavljajo tudi drugi tuji avtorji (Harper in Huie, 1985, po Zupančič in Kavčič, 2007), 

ki navajajo pozitivno povezavo med izkušnjami otrok, ki so jih pridobili v vrtcu in med 

razvojem njihove socialne udeležbe, socialne kompetentnosti in sodelovanja z drugimi otroki. 

Pri spodbujanju le-tega je bila pomembna količina pozornosti in odzivnosti s strani vzgojiteljic.  

 

Pozitiven vpliv vrtca na otrokov socialni in čustveni razvoj dokazujejo tudi raziskave nekaterih 

slovenskih avtorjev. V. Lešnik in L. Marjanovič Umek (2005) sta odkrili povezanost socialne 

kompetentnosti otrok v vrtcu in nekaterih pokazateljev kakovosti predšolske vzgoje. K socialno 

kompetentnemu vedenju otrok naj bi pomembno prispevale vzgojiteljice s podporo njihovega 

socialnega in čustvenega razvoja, razvoja govora in spodbujanja socialnih interakcij otrok z 

vrstniki in odraslimi. 

 

Izsledki slovenske razvojno-psihološke raziskave M. Zupančič in T. Kavčič (2007) kažejo na 

pomembnost spodbujanja socialno-čustvenega razvoja v predšolskem obdobju, kar vpliva na 

otrokovo funkcioniranje tako v vrtcu kot kasneje v šoli. Zanimal ju je razvoj otrok od tretjega 

do šestega leta na področju osebnosti, socialnega vedenja, spoznavnih sposobnosti in govora 

oz. to, kako se je starost otroka ob vstopu v vrtec povezovala z omenjenimi področji razvoja ter 

učno uspešnostjo v prvem razredu. Ugotovitve so pokazale, da so bili otroci s starostjo vse bolj 

socialno kompetentni, kar se je kazalo v socialno prilagojenem izražanju čustev in prilagojenem 

vedenju v socialnih interakcijah z vrstniki in odraslimi. Pri triletnikih, ki so bili že dalj časa v 

vrtcu, so vzgojiteljice zaznale manj potrtega in zaskrbljenega vedenja, pogostejše vključevanje 

v vrstniške skupine in več samostojnosti (prav tam, 2007).  

Največje spremembe v vsakdanjem življenju otrok se po besedah M. Zupančič in T. Kavčič 

(2007) zgodijo ob njihovem vstopu v šolo:  

»Vstop v šolo je za otroke pomemben socialni starostno normativni dogodek, ki sovpada z 

razvojnopsihološkim prehodom iz zgodnjega v srednje otroštvo. Organizacija vsakdanjega 

življenja otrok se z vstopom v šolo nekoliko spremeni, z več spremembami se spoprijemajo 

v svojem fizičnem in socialnem okolju« (str. 133).  

Največje spremembe, s katerimi se začne soočati otrok, po mnenju M. Zupančič in T. Kavčič 

(2007) obstajajo zunaj družinskega okolja (spoznavanje novih vrstnikov, odraslih v razredu in 

zunaj njega, orientacija v prostorih šole, zahteve po izpolnjevanju več obveznosti kakor v vrtcu 

in usvajanje novih pravil), po H. Smrtnik Vitulič (2009) pa vstop v šolo od otroka zahteva 

prilagajanje, delavnost in uspešnost ter upoštevanje novih pravil vedenja.  

Zaradi sprememb vsakdanjega življenja otrok ob vključitvi v šolo je spodbujanje ustreznega 

socialno-čustvenega razvoja pomembna naloga šole, kar v 2. členu dokazuje Zakon o osnovni 

šoli (1996) z navedbo naslednjih ciljev izobraževanja: 
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 »V šoli je potrebno spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, 

moralnega, duhovnega in socialnega razvoja z upoštevanjem razvojnih zakonitosti; 

omogočiti je potrebno osebnostni razvoj učenca in njegove pozitivne samopodobe ter 

otroke vzgajati za spoštovanje, sodelovanje, sprejemanje drugačnosti in medsebojne 

strpnosti«.  

Krek in M. Metljak (2011) v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju navedeno potrjujeta in 

dopolnjujeta z opisom načina spodbujanja različnih področij otrokovega razvoja:  

»Šola z organiziranjem različnih dejavnosti spodbuja skladni telesni, gibalni, spoznavni, 

socialni in čustveni razvoj otrok. Podlaga zanj so ustrezno zasnovan predmetnik in učni 

načrt ter učinkovito izpeljan pouk ter ostale dejavnosti. Pri tem imajo pomembno vlogo 

dejavnosti, ki se organizirajo v okviru obveznega in razširjenega programa (npr. interesne 

dejavnosti, neobvezni izbirni predmeti) osnovne šole« (str. 115). 

Povezanost socialno-čustvenega vedenja otrok v vrtcu in osnovni šoli potrjujeta M. Zupančič 

in T. Kavčič (2007) z ugotovitvijo, da se je socialno kompetentno vedenje otrok na prehodu iz 

vrtca v šolo razvijalo v socialno zaželeni smeri. V manjši meri je bilo pri otrocih opaženo 

vedenje ponotranjenja, kar je značilen odziv prilagajanja na življenje v novem kontekstu 

(zadržanost otrok, manj navezovanja socialnih interakcij z vrstniki in več zanašanja na odrasle). 

Večletne izkušnje otrok v vrtcu ugodno prispevajo k otrokovemu spoprijemanju z izzivi, ki jih 

čakajo v šoli, saj imajo otroci v tem primeru že veliko izkušenj z vsakodnevnimi stiki z vrstniki 

in odraslimi (prav tam, 2007).   

Na podlagi omenjenih raziskav sklepam, da lahko tako vzgojitelji v vrtcu kot učitelji v šoli 

pozitivno spodbujajo socialni in čustveni razvoj otrok, pri čemer lahko socialna in čustvena 

kompetentnost otrok v predšolskem obdobju pozitivno prispeva k socialni in čustveni 

kompetentnosti otrok kasneje v šoli. V nadaljevanju se bom usmerila na vprašanje, na kakšen 

način lahko socialni in čustveni razvoj otrok krepimo in spodbujamo v vrtcu in v šoli. Zanima 

me, kakšno vlogo imata pri tem vrtec in šola kot institucija oz. strokovni kader, ki je tam 

zaposlen.  

4.1 KURIKULUM ZA VRTCE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PREDŠOLSKE 

VZGOJE 

Pomembna strokovna podlaga, ki zagotavlja kakovostno delo vrtcev, je Kurikulum za vrtce. V 

njem so zapisana vsa temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, ki so vezani na otrokovo 

celostno razumevanje sveta ter razvoj in učenje v povezavi z njegovim socialnim in fizičnim 

okoljem. Otrok mora v interakciji z vrstniki in odraslimi razvijati lastno osebnost in socialne 

kompetence (Kurikulum za vrtce, 1999). Poleg načrtovanja predšolske vzgoje je pomembna 

tudi sama izpeljava v praksi, ki je vezana na praktično izpeljavo načrtovanih ciljev oz. na izbiro 

različnih metod in načinov dela s strani vzgojitelja (prav tam, 1999).  

Po mnenju Krofliča (2001) je poleg uradnega kurikula pomembno upoštevati tudi dejavnike 

prikritega kurikula, kjer gre za prikrita pričakovanja vzgojiteljic ter čustveni stik med njimi in 
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otroki, za medvrstniške odnose, organizacijo dejavnosti, disciplinska pravila ter kulturo in 

klimo vrtca kot institucije.  

»Poznavanje in vgrajevanje dejavnikov prikritega kurikula v načrtovanje, izvedbo in 

vrednotenje institucionalne vzgoje je še posebej pomembno v zgodnjem otroštvu, na 

predšolski stopnji, ko se otrok na vzgojne spodbude iz svoje okolice odziva bolj čustveno 

in je še posebej odvisen od občutka sprejetosti in varnosti« (Kroflič, 2001, str. 11).   

M. Batistič Zorec (2003) pravi, da gre pri prikritem kurikulu za vsakodnevna ravnanja in 

dejavnosti, ki niso zapisana in vnaprej načrtovana, ampak zadevajo ravnanja, pristope in 

zahteve odraslih, prek katerih se otroci učijo določenih vedenj, stališč, vrednot in predsodkov. 

L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008) dodata, da je pri izbiri vsebin, pristopov in 

metod dela nujno poznavanje otrokovega razvoja in individualnih razvojnih razlik, kar pa 

posledično vpliva na samo izvedbo kurikula.  

Na podlagi zapisanega lahko trdim, da je poleg uradnih usmeritev strokovnega dela v vrtcu 

ravno vzgojitelj tisti, ki z ustrezno organizacijo vsakodnevnega življenja v vrtcu poleg drugih 

dejavnosti skrbi tudi za ustrezen socialni in čustveni razvoj otrok. Pri tem so mu v pomoč uradne 

smernice, zapisane v kurikulumu, menim pa, da je veliko odvisno tudi od njegove strokovne 

usposobljenosti in motiviranosti. V nadaljevanju omenjam dejavnike, ki prispevajo k bolj 

kakovostni predšolski vzgoji v vrtcu.  

U. Fekonja Peklaj, T. Kavčič in L. Marjanovič Umek (2002) opredeljujejo kakovost predšolske 

vzgoje v vrtcu, pri čemer so pomembne strukturna (objektivni pogoji, v katerih lahko poteka 

predšolska vzgoja v vrtcu), posredna (subjektivni pogoji, v katerih lahko poteka predšolska 

vzgoja v vrtcu) in procesna raven, ki se zdi najpomembnejša za spodbujanje otrokovega 

socialno-čustvenega razvoja. Procesna raven zagotavljanja kakovosti v vrtcu je sestavljena iz 

štirih področij (Fekonja Peklaj in dr., 2002): načrtovanje kurikula: načrtovanje dela s strani 

vzgojitelja; izvajanje kurikula: načini izvajanja posameznih dejavnosti, upoštevanje načel 

kurikula za vrtce (zagotavljanje enakih možnosti, upoštevanje razlik, spodbujanje igre,…); 

zagotavljanje rutinskih dejavnosti: zaznavanje, organizacija in potek dnevnih dejavnosti v 

oddelku ter vloga otroka v procesu izvajanja kurikula: uravnoteženost otrokovih razvojnih 

zmožnosti in izvajanih dejavnosti (gibanje, govor in komunikacija, čustveni in socialni razvoj, 

miselne dejavnosti).  

Po mnenju Krofliča (2001) so omenjena področja procesne ravni splošna strokovna navodila, 

ki delo strokovnih delavcev v vrtcu sicer usmerjajo, od njih pa je odvisno, kako jih bodo 

razumeli in pretvorili v konkretne načrte vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. Odprtost in 

procesna usmerjenost kurikula namreč omogoča oblikovanje različnih programov, ki so skladni 

s strokovnimi kriteriji, temeljnimi cilji in načeli kurikula.  

4.2 VZGOJNA NARAVNANOST V JAVNI ŠOLI 

Kroflič (1997) pravi, da je opredeljevanje odnosa med vzgojo in izobraževanjem večna dilema 

pedagoške teorije in prakse. V vrtcih in šolah obstaja vprašanje, ali naj se strokovni delavci 

ukvarjajo samo z izobraževanjem otrok, ali naj v to vključijo tudi vzgojno delovanje, saj naj bi  

vzgoja otrok bila v glavnem prepuščena otrokovi družini.  



 23 

Razlog za manjše vključevanje vzgojnih dimenzij v šolah si Oser (1992, po Kroflič, 1997) 

razlaga s strahom učiteljev, da ne bi izpolnili kurikularnega načrta, če bi se preveč ukvarjali z 

vzgojnimi oz. disciplinskimi vprašanji.  

»Učitelj, ki se usmeri le na didaktična in vsebinska vprašanja poučevanja, bo kratkoročno 

uspešnejši, dolgoročno pa bo uspešnejši tisti, ki v poučevanju vključuje tudi skrb in 

odgovornost za moralna vprašanja. Moralno zavzet učitelj bo spodbudil učenčevo 

akademsko motivacijo, kakor tudi skrb za socialno ustreznost učenja, učenci pa se bodo 

naučili prevzemati odgovornost za svoja dejanja« (Oser, 1992, po Kroflič, 1997, str. 8).  

M. Kovač Šebart in Krek (2009) pravita, da za oblikovanje vzgojne zasnove v javnih šolah 

obstajajo zakonske določbe, ki predpisujejo vzgojni načrt vsake šole.  

Razmerje med uveljavljenimi vrednotami in vzgojnim načrtom šole Zakon o osnovni šoli (1996) 

v svojem 60. členu opredeljuje tako:  

»Vzgojne dejavnosti so proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje, usmerjanje ter 

druge dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in podobno), s 

katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje«.  

Vzgojni načrt šole se po mnenju M. Kovač Šebart in Kreka (2009) ne more uresničevati brez 

upoštevanja otrokovih potreb, interesov ter posebnosti otrokovega širšega okolja. Nobena 

vzgojna dejanja namreč niso vzgojno učinkovita sama od sebe, ampak delujejo le v primeru 

vpetosti učenca v mrežo pomenov, ki mu jo posredujejo drugi. Po M. Pergar Kuščer (1999) so 

za vzgojno delovanje pomembna ravnanja vseh zaposlenih na šoli oz. kultura šole (disciplina, 

odnos do otrok, medsebojne zahteve in pričakovanja, sodelovanje s starši). Pomembno je 

oblikovanje klime, ki temelji na razvoju odgovornosti, upoštevanju drugih in medsebojnem 

sodelovanju, kar učence spodbuja k razvoju samozaupanja, samostojnosti in k ustreznim 

medsebojnim odnosom.  

Pri tem ima veliko vlogo tudi vzgojno delovanje učitelja, ki naj bi po H. Smrtnik Vitulić (2009) 

imel pristen odnos z vsemi učenci, vzpostavljal naj bi stike z vsemi in omogočal enake možnosti 

za razvoj vseh otrok. Pomembno je učiteljevo spodbujanje ustreznih medvrstniških odnosov z 

ustvarjanjem prijetnega vzdušja in občutka varnosti otrok v razredu, pri čemer bi moral biti 

otrokom pomemben vzgled. V šolskem prostoru Kroflič (1997) podpira uporabo takšnih učnih 

oblik in metod, ki bi spodbujale otrokovo aktivnost, sodelovanje in motivacijo. Skupaj z otroki 

bi učitelji lahko ustvarili tako socialno klimo, v kateri bi se otroci počutili varne in medsebojno 

povezane. Pri tem naj bi bila pomembna moralna doslednost učitelja, skrb za varnost in dobro 

počutje vseh otrok, spodbujanje kritičnega mišljenja in zmanjšanje hierarhije v odnosih.  

Strokovni delavci, zaposleni v šoli, bi po mnenju G. Čačinovič Vogrinčič (2008) učencem lahko 

pomagali pri spoprijemanju z naraščajočimi izzivi in vse večjimi zahtevami socialnega okolja. 

Otrokom naj bi nudili skrb, varnost in zaščito, poleg tega pa bi otrok v šoli lahko razvijal 

sposobnosti in veščine, ki bi prispevale k njegovi odpornosti (socialna kompetentnost, veščine 

odpravljanja problemov, neodvisnost, kreiranje občutka smisla). Šola bi morala postati prostor, 

kjer bi se otrok učil komunikacijskih veščin, prosocialnega vedenja in empatije, kar pa se lahko 

nauči v interakciji z učiteljem in vrstniki. 
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Na podlagi zapisanega lahko povzamem, da je s strani strokovnih delavcev v vrtcih in šolah 

pomembno tako uresničevanje kurikula in predpisanega učnega načrta kot tudi vzgojno 

delovanje oz. spodbujanje ustreznega socialnega in čustvenega razvoja otrok. Pri tem je 

pomemben celostni razvoj otrok, saj so akademske sposobnosti povezane z otrokovo socialno 

in čustveno kompetentnostjo. Strokovni delavci imajo pri tem na voljo različne metode in 

tehnike, ki sicer niso navedene v kurikulumu oz. učnem načrtu posameznih predmetov, ampak 

jih lahko strokovni delavci izvajajo posredno preko različnih učnih vsebin. Vzgojno lahko 

delujejo na različne načine, veliko pa k temu prispeva tudi njihova motiviranost in strokovna 

usposobljenost. V nadaljevanju predstavljam eno od metod, s katero lahko spodbujamo socialni 

in čustveni razvoj otrok.  

5. PRAVLJICA  

Pravljica je domišljijska pripoved, namenjena tako odraslim kot otrokom. Še posebej je 

priljubljena med otroki in mladostniki, saj ustreza različnim stopnjam njihovega razvoja. V 

vsakem razvojnem obdobju so za otroke primerne drugačne pravljice, ki se razlikujejo glede na 

vrsto pravljice in obravnavano temo.   

Obstajajo različne teoretične definicije in klasifikacije pojma pravljice, zato pravljico za 

razumevanje njenih značilnosti na kratko primerjam z literarnimi vrstami, ki se največkrat 

zamenjujejo in primerjajo z njo. Značilnosti pravljice se največkrat primerjajo z mitom, basnijo, 

legendo in pripovedko, pri čemer se bom osredotočila na primerjavo z mitom in legendo. 

 »Pravljica je vsevključujoča pustolovska zgodba povedana v prefinjenem, sublimiranem 

slogu. Z neverjetno lahkoto izolira in združuje svoje figure. Ostrost njenih linij, čistost 

forme in barv se ujema z značilnostjo, da zavrača interpretacijo delujočih povezav znotraj 

sebe. Njeni bistveni sestavini sta čistost in skrivnost« (Luthi, 2005, str. 98-99). 

Mnenje večine pedagogov in psihologov je, da so pravljice za otroke dobro vzgojno sredstvo, 

kar podpira tudi psiholog in psihoanalitik Bettelheim (1999), ki raziskuje predvsem psihološko 

vrednost in vpliv pravljice na otroka.  

»Pravljice bogatijo otrokovo življenje in ga obdajajo s čudežnostjo prav zato, ker se otrok 

natančno ne zaveda, s čim so ga očarale« (Bettelheim, 1999, str. 26).  

Bettelheim (1999) meni, da pravljice nagovarjajo otrokovo osebnost in pospešujejo njegov 

razvoj. Otroka naj bi seznanjale in soočale z notranjimi konflikti, ki ga spremljajo na poti 

odraščanja. Njegove eksistencialne stiske namreč jemljejo resno in se z njimi ukvarjajo, poleg 

tega pa nudijo začasne in trajne rešitve njegovih problemov.  

«Besedilno vrsto pravljice lahko prepoznamo po značilni uvodni frazi, za pravljico značilnem 

pripovednem tonu, po tipičnih zaključnih frazah, pravljičnem dogajalnem loku, za pravljico 

značilnih književnih osebah in njihovih bolj ali manj določenih vlogah v pravljičnem svetu« 

(Kordigel Aberšek, 2008, str. 182-183).  
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Prozno ljudsko slovstvo Luthi (2005) deli na nekaj pripovednih tipov: 

»Že od nekdaj druga poleg druge živijo preproste spominske pripovedi, govorice in šale, 

sage, povedke, legende, miti in pravljice. Vsak resnični dogodek, tudi če je nepomemben 

ali naključen, stremi k temu, da se ga ubesedi« (str. 99). 

Mit po mnenju Luthija (2005) vključuje: 

»[…] bistvene, vedno znova ponavljajoče se procese resničnega življenja, nazaj do 

enkratnega, temeljnega dogodka, dogodka, ki postane usoda« (str. 99).  

Po mnenju Proppa (2013) nam mit predstavlja povezavo s stvarnostjo, verovanjem ljudstva ter 

povezavo s socialno ureditvijo njihovega življenja, zato velja za najbolj dragocen zaklad 

ljudstva.  

Med mitom in pravljico obstajajo tako pomembne podobnosti kot tudi temeljne razlike. 

Povezavo med pravljico in mitom razlaga Bettelheim (1999) in pravi, da so se nekatere pravljice 

in pripovedke razvile iz mitov, druge pa so bile vanje vključene, saj v večini kultur ne obstaja 

jasna meja med mitom in ljudsko pravljico. Obe obliki naj bi predstavljali izkušnjo neke 

skupnosti z ohranjanjem starih modrosti in načinom življenja predpismenih družb. Kljub temu, 

da imata pravljica in mit veliko skupnega, Bettelheim (1999) opisuje tudi nasprotja med njima. 

Podobno kot pravljica, nam lahko tudi mit simbolično prikaže naše notranje konflikte in načine 

njihovega reševanja. To nam predstavi na nedostopen in vzvišen način, kjer je prisotna duhovna 

moč in božanskost v podobi nadčloveških junakov, zato se mit ne dotakne naše notranjosti oz. 

duševnosti tako kakor pravljica.  

»Osebe in dogodki v pravljicah ravno tako utelešajo in ponazarjajo notranje konflikte, pri 

tem pa zelo spretno svetujejo, kako je mogoče te konflikte rešiti in kateri so naslednji koraki 

proti višji človeškosti. Pravljica se pripoveduje na preprost, vsakdanji način; od poslušalca 

ničesar ne zahteva. Pravljica ničesar ne terja, ampak opogumlja, budi upanje v prihodnost 

in obljublja srečen konec« (Bettelheim, 1999, str. 35-36).  

Po Bettelheimu (1999) povzemam še nekaj pomembnih značilnosti mita in pravljice: 

- v obeh se pojavljajo iste tipične osebe, situacije in dogodki, ki so predstavljeni na 

drugačen način (mit predstavlja dogodke na enkraten, veličasten in neponovljiv način; 

pravljica pa jih opisuje na običajen, vsakdanji način); 

- konec v mitih je vedno tragičen, medtem ko je v pravljicah vedno srečen; 

- mit je pesimističen, pravljica pa je optimistična; 

- v mitu je predstavljen konflikt med nadjazom in jazom, saj smo navadni smrtniki 

neprimerljivi s sposobnostjo bogov, pravljica pa nas opogumlja in nam daje upanje v 

našo zmago.  

Luthi (2005) značilnosti pravljice opisuje tudi na podlagi primerjave z legendo, ki nam običajno 

nekaj razlaga, nam ponuja oporo, od nas pa zahteva vero v resničnost povedane zgodbe in 



 26 

pravilnost njene interpretacije. Pravljica je za razliko od legende povsem nevtralna in od nas 

ničesar ne zahteva. 

»Pravljica nič ne interpretira in razlaga, le opazuje in opisuje. In ta sanjski pogled na svet, 

ki od nas ne zahteva ničesar, nobene vere in nobenega priznanja, je tako samoumeven in z 

besedami tako natančno izražen, da se mu pustimo zapeljati. V tem smislu se pravljice res 

naredijo same, legende pa so namenoma premišljene. Naše zaupanje si pravljica pridobi 

ravno zato, ker opušča potrebo po razlagi« (Luthi, 2005, str. 102).  

Primerjavo pravljice z drugimi literarnimi zvrstmi, ki jih Luthi (2005) omenja kot »preproste 

pripovedne forme«, avtor zaključuje z naslednjimi značilnostmi pravljice: 

»Pravljica vključuje motive, ki so se razvili v teh preprostih pripovednih formah, jih 

sublimira in jih spremeni v sestavne dele pripovedi. Posega na široko in lahko vsebuje 

mnogo epizod, kljub temu pa ostaja odločna. Vse druge pripovedne forme se dajo z lahkoto 

in svobodno razložiti z osnovno potrebo človeške duše, potrebo po enotni duhovni 

naravnavi. Pravljica jih vse zasenči, njena funkcija se ne razpozna takoj« (str. 99). 

5.1 DELITEV PRAVLJICE  

Po Proppu1 (2005) je najbolj običajna delitev na pravljice s čudežno vsebino, realistične 

pravljice in živalske pravljice, čeprav se tudi te med seboj prepletajo. Obstajajo še številne 

delitve glede na nastopajoče junake, glede na različne kategorije, motive, zaplete in razplete. 

D. Tancer-Kajnih (1995) in M. Kobe (1987) delita pravljico na tri podvrste:  

a) ljudska pravljica,  

b) klasična umetna pravljica, 

c) sodobna pravljica (ki se deli na kratko sodobno pravljico in na obsežno sodobno pravljico 

oz. fantastično pripoved). 

5.1.1 Ljudska pravljica 

Ljudske pravljice spadajo med najstarejše in najbolj razširjene literarne vrste, iz katerih so se 

kasneje razvile druge literarne zvrsti. Otroštvo večine posameznikov je običajno povezano z 

vrsto tradicionalnih pravljic, kot so Janko in Metka, Rdeča kapica, Sneguljčica, Zlatolaska, 

Trnuljčica, Pepelka. Otrok se s pravljicami običajno najprej sreča v družini, kasneje pa se z 

njimi bolj pogosto srečuje v vrtcu in v šoli. Sama sem pravljice zelo rada poslušala, jih brala in 

se jih nikoli naveličala.  

»Ljudska pravljica, ki se razlikuje od sodobnejših izmišljenih pravljic, je nastala tako, da 

se je zgodba oblikovala in spreminjala, ko so jo različni odrasli pripovedovali drugim 

odraslim in otrokom vseh vrst. Vsak pripovedovalec je med pripovedovanjem zgodbe 

                                                           
1Vladimir J. Propp je bil ruski folklorist, ki je z delom »Morfologija pravljice« postavil temelje za strukturalno-formalno 

analizo literarnih besedil. 
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izpuščal nekatere elemente in ji dodajal nove, da bi jo napravil bolj smiselno zase in za 

poslušalce« (Bettelheim, 1999, str. 215). 

Ljudska pravljica je ena najstarejših in najbolj razširjenih literarnih pripovedi. Z večkratnim 

pripovedovanjem so ljudske pravljice postajale vse boljše, sčasoma pa so začele posredovati 

tako skrite kot odkrite pomene in nagovarjati vse dele človeške osebnosti (Bettelheim, 1999).  

A. Štefan2 (2003) pravi, da ljudske pripovedi niso nastale le na podlagi domišljijskih predstav 

posameznikov, ampak so se med ljudmi prenašale ustno, kar je omogočilo prenos njenih 

temeljnih resnic in vrednot. V svojem obstoju naj bi se ljudske pravljice izoblikovale do 

različnih temeljnih vprašanj, ki človeka spremljajo že od nekdaj. Ljudske pripovedi nam dokaj 

zapletena vprašanja prenašajo v dovolj preprosti obliki, da jim lahko sledijo tudi otroci. 

Poleg glavnih značilnosti ljudske pravljice A. Štefan (2003) omenja tudi njihovo prednost pred 

drugimi literarnimi zvrstmi:  

»Ljudske pripovedi so svoje naravno življenje živele zgolj kot govorjena beseda, 

pripovedovanje pa je prav v njih doživelo svoj največji umetniški polet. Njena vsebinska 

vrednost je globoka, današnji čas pa jo zaradi vsesplošne želje po novem in nikoli slišanem 

rad prezre« (str. 16).  

Po mnenju Bettelheima (1999) je ljudska pravljica najprimernejša literarna pripoved za otroke, 

saj s srečnim koncem omogoča tolažbo, ki jo otrok potrebuje po različnih prijetnih in manj 

prijetnih dogodkih v pravljici. To otroka opogumi za nadaljnje soočanje z nepredvidljivimi 

težavami v življenju.  

»V tradicionalni pravljici je junak poplačan, hudobno osebo pa doleti zaslužena usoda, 

tako da je otrokovi globoki potrebi po tem, da zmaga pravica, zadoščeno. Kako bi sicer 

otrok, ki se mu pogosto zdi, da z njim ravnajo krivično, mogel verjeti v pravico?« 

(Bettelheim, 1999, str. 205-206).  

Po mnenju Bettelheima (1999) mora pravljica otroka zabavati, vzbujati njegovo radovednost, 

spodbujati domišljijo in razum ter pojasnjevati njegova čustva in strahove. Priznavati mora 

pomen njegovih težav in nakazati njihove rešitve. Vse našteto lahko po mnenju Bettelheima 

(1999) ponudi samo ljudska pravljica, katero je pomembno brati v njeni izvorni obliki: 

»Pravi pomen in vpliv pravljice je mogoče občutiti, ves njen čar je mogoče doživeti le, če 

jo poslušamo ali beremo v njeni prvotni obliki« (str. 27).  

Če povzamem, so ljudske pravljice rezultat ljudskih izročil in ena najstarejših oblik besedne 

umetnosti. Skozi čas so se spreminjale in prilagajale časovnemu okviru in družbenim razmeram, 

v katerih so nastajale. Ravno zato se po obliki in značilnostih razlikujejo od klasičnih umetnih 

in sodobnih pravljic (Tancer-Kajnih, 1995; Kobe, 1987).  

V spremni besedi literarnega dela Rabe čudežnega: o pomenu pravljic Ilc (1999) primerja 

klasične umetne pravljice z ljudskimi pravljicami, ki naj ne bi imele nič skupnega. Različice 

                                                           
2Anja Štefan je slavistka in anglistka, magistrirala je iz folkloristike. Ukvarja se z raziskovanjem pristnega slovenskega 

pripovednega izročila; pripoveduje, prevaja in prireja ljudske pripovedi. 
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Janka in Metke, Motovilke, Pepelke, Rdeče kapice, Sneguljčice, Trnuljčice in drugih, ki so v 

današnjem času še kako pomembne za odraščanje in socializacijo otrok, sodijo med pravljice, 

ki so nastale z načrtnim literarnim prisvajanjem ljudskih pravljic. Npr. brata Grimm sta iz 

ogromne zbirke folklore izbrala nekaj tradicionalnih zgodb, jih predelala in prilagodila 

moralnim in drugim zahtevam svojega časa. Tako so se izoblikovale klasične pravljice, ki naj 

bi mlade vzgajale z univerzalnimi modrostmi, resnicami in vrednotami (prav tam, 1999).  

5.1.2 Klasična umetna in sodobna pravljica3 

S preoblikovanjem prvotnih ljudskih pravljic so nastale klasične umetne oz. avtorske pravljice, 

prilagojene prostoru in času nastanka. Najbolj znana predstavnika umetnih pravljic sta Jacob in 

Wilhelm Grimm ter H. C. Andersen, ki so s svojimi pravljicami vplivali na otroštvo vsakega 

od nas. 

Luthi (2005) opisuje razvoj in preoblikovanje ljudskih pravljic, ki so se kasneje preoblikovale 

v literarizirane oz. klasične umetne pravljice:  

»Slogovno preoblikovanje Wilhelma Grimma je ustvarilo literarizirano pravljico, tako 

rekoč privzdignjeno pravljico, ki se jasno loči od svobodno izmišljene umetne pravljice. 

Ima pomembno funkcijo; zapolnjuje praznino, ki nastaja z usihanjem ustnega izročila in je 

postala živa last otrok in odraslih. A vendar je ne smemo jemati kot polnopravne 

predstavnice ljudske pravljice« (str. 132).  

Definicijo klasične umetne in sodobne pravljice sta podali tudi slovenska literarna 

zgodovinarka in raziskovalka mladinske književnosti M. Kobe (1999) ter slovenistka in 

urednica revije Otrok in knjiga D. Tancer-Kajnih (1995).  

»V terminu »klasična umetna pravljica« nam prilastek »klasična« pomeni predvsem to, da 

gre za starejši oz. prvotni vzorec avtorske pravljice iz 19. stol.; izraz »umetna« pa opozarja, 

da so dela avtorska. Tako nam danes termin »klasična umetna pravljica« pomeni vzorec 

avtorske pravljice, ki se bodisi neposredno naslanja na model ljudske pravljice bodisi 

vztraja v tradiciji izvornega vzorca avtorske pravljice« (Kobe, 1999, str. 5).  

»Prehodno obliko ljudske pravljice v umetno predstavlja literarna ljudska pravljica, kjer 

zaznamo izrazito trpno posnemanje vseh najrazličnejših prvin ljudske pravljice« (Tancer-

Kajnih, 1995, str. 41).  

M. Kobe (1999) pravi, da so za klasično umetno pravljico značilna individualnost, enkratnost, 

trdnost in avtentičnost. D. Tancer-Kajnih (1995) pa klasično pravljico razlaga kot pravljico, ki 

v svoji notranji in zunanji strukturi še vedno ohranja značilnosti ljudske pravljice. Njena glavna 

značilnost je enodimenzionalnost dogajanja ter čvrsta, jasna pripovedna in kompozicijska 

struktura. Običajno predstavlja globoka moralna sporočila in pomen pozitivnih vrednot, kjer je 

pomembna pravična zmaga dobrega nad zlim oz. vzpostavitev pomirjujočega etičnega 

ravnotežja.  

                                                           
3Uporabila sem klasifikacijo D. Tancer-Kajnih (1995) in M. Kobe (1987), ki pravljice delita na ljudsko pravljico, 

klasično umetno pravljico in sodobno pravljico. 
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V drugi polovici 20. stoletja je model klasične umetne pravljice nadomestil model sodobne 

pravljice, za katero so se uporabljali različni izrazi. 

»[…] sodobna pravljica, moderna pravljica, fantazijska pravljica, moderna fantazijska 

pravljica, antipravljica, moderna domišljijska zgodba, domišljijska pripovedka« (Kobe, 

1987, str. 157).  

M. Kobe (1999) sodobno pravljico deli na kratko sodobno pravljico in fantastično pripoved in 

jo uvršča v sodobni prostor in čas.  

»Ključna značilnost, ki razmejuje sodobno umetno pravljico od ljudske in nekaterih 

različic klasične umetne pravljice, je dvodimenzionalnost oz. dvoplastnost dogajanja. 

Dogajanje poteka na dveh ravneh, realni in irealni, pri čemer praviloma prihaja do vdora 

fantastičnih (irealnih) prvin v realni vsakdan otroškega literarnega lika. Irealna raven 

dogajanja omogoča razreševanje vsakršnih psihičnih stisk in problemov, ki jim otroški lik 

v realni vsakdanjosti ni kos« (Kobe, 1999, str. 7).  

Bettelheim (1999) je do sodobnih pravljic precej kritičen, saj gre po njegovem mnenju za preveč 

varne zgodbe, ki z izogibanjem eksistencialnih problemov naj ne bi zadovoljile otrokovih 

notranjih potreb.  

»O tem, kako naj se sooča s problemi in varno odrašča, dokler ne bo dozorel, potrebuje 

otrok predvsem nasvete v simbolični obliki. Varne zgodbe ne omenjajo niti smrti niti 

staranja, meja našega obstoja, niti želje po večnem življenju. Pravljica pa, nasprotno, 

otroka pošteno seznanja z osnovnimi človekovimi bivanjskimi stiskami« (Bettelheim, 1999, 

str. 13).  

Sodobne pravljice so po mnenju Bettelheima (1999) manj primerne za razvoj otrokovega uma 

in osebnosti, saj z žalostnim koncem ne omogočajo pobega, tolažbe in upanja. Ravno zato naj 

ne bi spodbujale in privzgajale tistih spretnosti, ki so potrebne za otrokovo notranjo rast in 

razvoj osebnosti.  

5.2 RAZLIČNI TEORETIČNI PRISTOPI PRI OBRAVNAVI PRAVLJICE  

Zipes (2013) pravi, da se je znanstveni študij literarnih pravljic po svetu začel neustavljivo širiti, 

saj je šlo za vzpon pravljic v večini kultur. Za obravnavo ljudskih pravljic pa obstajajo različni 

pristopi, ki si lahko nasprotujejo, kljub temu pa velja sobivanje različnih literarnih smeri in 

teorij. Raznolikost analitičnih pristopov k razumevanju ljudskih in literarnih pravljic so 

obogatila spoznanja s področja antropologije, primerjalne književnosti, kulturnih študij, otroške 

književnosti, psihologije in filozofije.   

 »Pravljica uživa pozornost cele vrste znanosti. V našem času je predmet raziskovanja 

slovstvene folkloristike in etnologije, psihologije in literarne vede« (Luthi, 2005, str. 129).  

M. Blažić (2011) pri preučevanju pravljic omenja različne teoretične pristope in njihove avtorje: 

folkloristični (A. Aarne, S. Thompson), strukturalistični (V. Propp), literarni (M. Luthi), 

psihoanalitični (C. G. Jung, B. Bettelheim, M. L. von Franz), sociološki (J. Zipes), feministični 

(M. Tatar, C. P. Estes) in poststrukturalistični (M. Nikolajeva) pristop.  
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»Folkloristika raziskuje pravljice kot kulturne in duhovne dokumente in opazuje njihovo 

vlogo v družbi. Psihologija ima pripovedi za izraz psiholoških procesov in raziskuje njihov 

vpliv na poslušalca ali bralca. Literarna veda poskuša določiti, kaj pravljico naredi 

pravljico; želi doumeti naravo žanra in tudi posamezne pripovedi in si zastavlja še vprašanje 

o izvoru in zgodovini različnih tipov pravljice« (Luthi, 2005, str. 129).  

Folkloristično raziskovanje ljudske pravljice se je v začetku 20. stoletja začelo s finskim 

teoretikom Anttijem Aarnejem in ameriškim raziskovalcem Stithom Thompsonom. 

Raziskovala sta motive in podmotive v pravljicah, ki sta jih dopolnjevala in jim dodajala vsak 

svoje ideje, nista pa razlagala njihovega pomena. Nastala je mednarodna klasifikacija po AaTh 

ali ATU številkah, ki označujejo posamezne tipe pravljic (Blažić, 2008).  

Propp (2005) se je ukvarjal s strukturno-formalno analizo pravljice, pri čemer je odkril nekaj 

stalnih in spremenljivih sestavin ljudske pravljice. V strukturi je videl stalnico, v vsebini pa 

spremenljivko, pri čemer so bile spremenljivke pravljični liki, stalna so bila njihova dejanja in 

funkcije. Večina ljudskih pravljic ima po avtorjevem mnenju popolnoma enako strukturo, a 

drugačno vsebino, kjer lahko pravljične osebe počnejo iste stvari, spreminja se le način 

izpolnjevanja njihove funkcije. Njihove funkcije si sledijo v stalnem zaporedju, čeprav niso 

prisotne v vsaki pravljici. 

»Funkcije likov so stalne, nespremenljive prvine pravljice ne glede na to, kdo in kako jih 

izvaja. Funkcije so osnovni sestavni deli pravljice« (Propp, 2005, str. 36).  

 

Luthi (2005) je skušal orisati značilnosti evropske pravljice:  

»[…] skrivnost pravljice ni v motivih, ki jih uporablja, temveč v načinu, kako jih uporablja; 

to pomeni, v njeni formi« (str. 6).  

Kot glavno značilnost ljudske pravljice Luthi (2005) omenja enodimenzionalnost, kjer gre za 

srečanje pravljičnih junakov in bitij iz onstranstva, ki so junakovi pomočniki ali nasprotniki. Po 

miselnosti so pravljičnim junakom blizu, fizično pa so od njih oddaljeni. Ploskovitost se kaže v 

odsotnosti vsebine, notranjega sveta, občutka za čas ter duhovne in telesne globine pravljičnih 

likov, kjer ni govora o staranju, čustvenih stanjih ter boleznih. Abstraktni slog se kaže skozi 

obrise, uporabljene materiale, prevladujoče barve, dogajalno linijo ter skozi prisotne skrajnosti 

in čudeže. Pomembni sta izolacija in univerzalna povezanost, kjer ima pravljica rada vse, kar 

je redko in dragoceno. Lastnosti se kažeta v površnih odnosih med pravljičnimi junaki ter v 

nenatančnem opisu dogajanja. Zadnja lastnost ljudske pravljice je sublimacija in 

vsevključenost, kar pomeni prisotnost motivov, ki izvirajo iz vsakdanjega življenja in zrcalijo 

odnose med človekom, živaljo in okoljem. Sublimacija omogoči pravljično sprejemanje 

zunanjega sveta, kjer motive črpa iz realističnih zgodb, povedk, mitov in resničnega življenja, 

čemur na koncu spremeni formo. 

 

Pravljice so zanimale tudi psihologe oz. psihoanalitike. Jung (2002) pravi, da so pomembna 

spoznanja Freuda, ki je vpeljal teorijo uma in analizo sanj, preko katere je raziskoval nezavedno 

v ljudeh. Na tem področju je deloval tudi Jung (2002) z analizo arhetipov v pravljicah, ki 
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pomenijo prvobitne podobe, zavestne reprezentacije oz. težnje po oblikovanju različnih 

simbolnih upodobitev istih motivov. Po njunih ugotovitvah se je zgledoval Bettelheim (1999) 

s svojo psihoanalitično teorijo ljudske pravljice, po Jungovi arhetipski teoriji pa se je zgledovala 

tudi M. L. von Franz (2002), ki se je ukvarjala z arhetipi žensk, s procesom individuacije in 

interpretacije modela ljudske pravljice. 

Predstavnik sociološkega modela Zipes je analiziral model ljudske, avtorske in sodobne 

pravljice s sociološkega stališča. Poleg kompenzacijske funkcije naj bi pravljice opravljale tudi 

socialno funkcijo. Skozi pravljico lahko namreč pridemo do spoznanja, da svetovi, prikazani v 

ljudskih pravljicah, odkrivajo prepad med resnico in neresnico v sedanjem svetu. Model ljudske 

pravljice naj bi temeljil na utopiji in izpolnjevanju želja (Blažić, 2011).  

 

Predstavnice feminističnega pogleda na model ljudske pravljice so M. Tatar, M. Warner 

(interpretacija simbolov v pravljicah), najbolj pomembna pa so spoznanja C. P. Estes, ki 

predstavi svoje feministično proučevanje pravljice v delu »Ženske, ki tečejo z volkovi«. Ob 

analizi pravljic je analizirala tudi arhetip divje ženske. Njena teoretična spoznanja so nastala na 

podlagi Jungove arhetipske teorije in feministične teorije (Blažić, 2008).  

 

M. Blažić (2008) omenja tudi avtorico M. Nikolajevo, katere poststrukturalistična teorija 

pravljic združuje strukturalistično in psihoanalitično teorijo. Propp s svojo strukturalistično 

teorijo predstavlja gradbeno orodje omenjene teorije (zgradba pripovedi), vsebino pa ji daje 

psihoanalitska teorija C.G. Junga (pomen arhetipov). 

6. POMEN PRAVLJICE 

6.1 PSIHOLOŠKI POMEN PRAVLJICE  

Psihološki pomen pravljice začenjam z besedami Luthija (2005), ki omenja glavne začetnike 

psihološkega raziskovanja pravljic in njihove pomembne ugotovitve, katerim so kasneje sledili 

tudi drugi pomembni avtorji:  

»Psihološko raziskovanje pravljic si prizadeva odkriti nadindividualne duševne procese, 

ki se zrcalijo v pravljici. Kot so bile sanje za Freuda glavna pot do odkritja osebnega 

nezavednega, tako so za C. G. Junga in njegovo šolo pravljice in miti kraljeva pot do 

odkritja kolektivnega nezavednega« (str. 142).  

Razlago psihološkega pomena pravljice bom začela s spoznanji nevrologa, psihologa in 

utemeljitelja psihoanalitične šole S. Freuda, kateremu je sledil zdravnik, psiholog in utemeljitelj 

analitične psihologije C. G. Jung. Njegovim spoznanjem so sledile avtorice M. L. von Franz in 

C. P. Estes, bolj podrobno pa se bom osredotočila na psihoanalitično teorijo Bettelheima, ki je 

svoja dognanja zbral v delu Rabe čudežnega (1976, v slovenščini 1999 in 2002).   

Nezavedno ozadje zavesti je s pomočjo sanj prvi raziskoval S. Freud, za katerega so bile sanje 

najdostopnejši vir za raziskovanje človeških sposobnosti ustvarjanja simbolov in povezane z 

zavestnimi mislimi in težavami. Simboli v sanjah naj bi bili raznoliki, zato je Freud s tehniko 
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prostih asociacij sanje skušal skrčiti na nekaj osnovnih vzorcev in z njihovo pomočjo raziskoval 

pacientove nezavedne težave (Jung, 2002).  

 »Sanjalec bo, če ga spodbudimo, da govori o podobah iz svojih sanj in o mislih, ki se mu 

ob tem sprožijo, samega sebe izdal in nehote razkril nezavedno ozadje svojih težav- tako s 

tem, kar govori, kot s tem, kar namenoma izpusti. Naj se še tako trudi, da bi to prikril, vse, 

kar pove, vedno znova privede do jedra njegovega problema« (Jung, 2002, str. 29).  

Ugotovitvam Freuda je sledil Jung (2002), ki se je ukvarjal z raziskovanjem različnih oblik in 

vsebin sanj ter ugotovil, da je simbolično sanjsko gradivo sestavljeno iz delno ali povsem 

nezavednih nagibov, zaznav, (i)racionalnih misli in občutij. S primerjavo civiliziranega in 

arhaičnega človeka je ugotovil, da se v mnogih sanjah pojavljajo podobe in asociacije, ki so 

skladne prvobitnim idejam, mitom in obredom. Asociacije in podobe iz sanj so del nezavednih 

vsebin in most med racionalnim svetom zavesti ter svetom nagonov. Freud je te sanjske podobe 

imenoval arhaični ostanki, ki naj bi bile izvorne, prirojene in podedovane oblike človeškega 

duha, Jung pa glede arhetipov pravi, da gre za zavestne reprezentacije oz. težnje po oblikovanju 

različnih upodobitev istih motivov. 

Poleg individualnih po mnenju Junga (2002) obstajajo tudi kolektivni simboli, ki se kažejo v 

obliki religioznih podob. Te podobe je imenoval kolektivne reprezentacije, ki izhajajo iz 

prvobitnih sanj in ustvarjalnih fantazij.  

Po mnenju Luthija (2005) je Jung v pravljicah videl možnost za preoblikovanje razvojnega 

procesa, kjer se nekateri pravljični liki kažejo kot deli človeške osebnosti in simbolizirajo 

podobe notranjih procesov in zmožnosti.  

»Jung in njegovi učenci v pravljici vidijo zrcaljenje ali preoblikovanje razvojnega procesa, 

še posebej procesa integracije, ki se izvrši v sredini življenja. Potovanje junaka v 

podzemlje, v nadnaravni svet ali v oddaljeno kraljestvo, poroka z živaljo so za Junga 

simboli ljubezni do nezavednega, ki vodijo do nevarnega, a življenjsko pomembnega spora 

med zavestnim in nezavednim. Posamezni pravljični liki se tako kažejo kot deli človeške 

osebnosti in pravljica v bistvu predstavlja psihološki proces« (Luthi, 2005, str. 142-143).  

Po Jungu se je zgledovala tudi psihoanalitičarka C. P. Estes (2002), ki je raziskovala delovanje 

in vzgibe ženske narave. Divja ženska naj bi pomenila žensko dušo oz. njihovo instinktivno, 

prirojeno naravo. Z uporabo zgodb jim je pomagala do vrnitve k njihovi divji naravi in 

odkrivanju sebstva. Preko njih je sledila njihovemu sanjskemu gradivu, ki je vsebovalo številne 

zaplete, zgodbe, telesne občutke in spomine; postopoma pa je lahko našla vodilno zgodbo, ki 

je prispevala k njihovemu psihičnemu razvoju.  

»Pravljice, miti in zgodbe ponujajo spoznanja, ki ostrijo vid, tako da lahko izberemo pot 

divje narave in stopimo po njej. Napotki, ki jih je moč najti v zgodbah, zagotavljajo, da se 

pot ne izteče, marveč vodi ženske čedalje naprej in globlje v njihovo lastno vedenje« (Estes, 

2002, str. 6). 

Za raziskovanje psihološke vrednosti pravljic se zdi najpomembnejša psihoanalitična teorija 

Bettelheima (1999), na katero se bom osredotočila v nadaljevanju. Po M. Blažić (2008) 
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Bettelheim v svojem delu Rabe čudežnega: o pomenu pravljic (izvirnik: The uses of 

enchantment) predstavlja psihoanalitično teorijo na modelu ljudske pravljice, kjer naj bi ljudska 

pravljica omogočala vpogled v globlji smisel našega življenja.   

Bettelheim (1999) zagovarja pomembnost pravljice za otrokov zdrav razvoj in pojasnjuje, zakaj 

je psihološki prispevek pravljic k otrokovi notranji rasti tako dragocen:  

»Pravljice niso enkratne le kot literarna zvrst, ampak tudi zato, ker so otroku povsem 

razumljive. Najgloblji pomen pravljice je- kar velja za vso veliko umetnost- za vsakogar 

drugačen, razlikuje se celo za istega človeka v različnih življenjskih obdobjih« (str. 18-19).  

6.1.1 Psihoanalitična teorija Bruna Bettelheima  

 

 Iskanje smisla   

Bettelheim (1999) pravi, da se moramo za doseganje smisla v življenju zavedati sebe in 

pomembnosti svojega obstoja. Verjeti moramo v pomembnost lastnih dejanj in biti zadovoljni 

s sabo, pri čemer naj bi se lastna čustva, domišljija in razum medsebojno podpirale in bogatile.  

Otrokom moramo smisel življenja pomagati najti odrasli, pri čemer jim moramo stati ob strani 

in jih učiti, kako lahko bolje razumejo sebe in druge. Šele tako lahko vzpostavijo vzajemne, 

zadovoljive in smiselne odnose.  

 »Velik del književnosti, ki naj bi razvijala otrokov um in osebnost, za to nalogo ni 

primeren, saj ne spodbuja in privzgaja tistih sposobnosti, ki jih otrok za premagovanje 

težkih notranjih problemov najbolj potrebuje. Pridobivanje veščin, tudi sposobnosti 

branja, ni veliko vredno, če tisto, kar se je otrok naučil prebrati, v njegovo življenje ne 

vnese ničesar pomembnega« (Bettelheim, 1999, str. 8-9).  

Bettelheim (1999) navaja značilnosti literature, ki naj bi bila primerna za otroke in njihov 

vpogled v globlji smisel življenja: 

»Literatura mora spodbujati otrokovo domišljijo, mu pomagati, da razvija svoj razum in si 

pojasnjuje svoja čustva, biti mora uglašena z njegovimi strahovi in prizadevanji, priznavati 

mora njegove težave in hkrati nakazovati rešitve problemov. Navezovati se mora na vse 

dele njegove osebnosti hkrati« (str. 9).  

Bettelheim (1999) se je spraševal, zakaj otroci v ljudskih pravljicah uživajo bolj kot v drugih 

zgodbah za otroke. Bolj kot druga umetniška dela naj bi ljudske pravljice izhajale iz otrokovega 

psihološkega in čustvenega stanja, saj o otrokovih notranjih pritiskih pripovedujejo na način, ki 

ga otrok nezavedno razume, nudijo pa mu tudi začasne in trajne rešitve njegovih težav. Pravljice 

namreč izvirajo iz kolektivnega nezavednega, v obliki simboličnih sporočil pa nagovarjajo 

zavestni in nezavedni del otrokove duševnosti. Ukvarjajo se z vsakodnevnimi človeškimi 

problemi, nagovarjajo otrokov razvijajoči se jaz, spodbujajo njegov razvoj in sproščajo 

otrokove nezavedne pritiske. M. Blažič (2008) dodaja, da ljudska pravljica s predstavitvijo 

človeških izkušenj mladim omogoča, da simbolično izživijo svoje notranje probleme in na 

simbolni ravni podoživijo svoja negativna čustva. V ljudski pravljici naj bi bil prikazan red, ki 

ima kljub kaosu in preizkušnjam srečen konec, kar daje otrokom občutek varnosti.  
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 Pravljice in eksistencialna stiska  

Pravljice otrokom v simbolični obliki dajejo sporočila o tem, kako naj se spopadejo z 

eksistencialnimi problemi (občutkom osamljenosti, izoliranosti, strahu pred smrtjo) in kako 

lahko dosežejo stopnjo zrelosti. Pravljica naj bi priznavala tako doživljanje sreče, kot tudi stiske 

in bolečine (Zalokar Divjak, 2002).  

»Da lahko otrok obvlada psihološke probleme odraščanja−premaga narcistična 

razočaranja, ojdipske stiske, tekmovalnost med brati in sestrami, se odreče otroškim 

odvisnostim, doseže občutek samostojnosti in lastne vrednosti, si oblikuje občutek za 

moralno dolžnost−mora najprej razumeti, kaj se dogaja v zavestnem delu njegove 

duševnosti, šele potem lahko obvladuje tudi tisto, kar se dogaja v njegovem nezavednem« 

(Bettelheim, 1999, str. 11-12).  

Na nezavedne pritiske se lahko otrok odzove tako, da razmišlja o določenih elementih zgodbe, 

jih premešča in o njih fantazira, s čimer umešča nezavedno v zavestne fantazije. Pravljice dajejo 

otrokovi domišljiji nove razsežnosti, oblika in struktura pravljic pa otroku nudita podobe, s 

katerimi strukturira svoja dnevna sanjarjenja in bolje usmerja svoje življenje. S potlačevanjem 

nezavednega lahko poškodujemo našo osebnost, če pa nezavednemu gradivu delno pustimo 

priti v zavest, povzročimo predelavo v domišljiji, s čimer lahko zmanjšamo možnost 

škodovanja sebi in drugim (Bettelheim, 1999).  

Bettelheim (1999) se je zgledoval po psihoanalizi S. Freuda, katere namen ni bil lajšanje našega 

življenja, ampak pomoč pri sprejemanju problematične narave našega življenja. 

»Freudov recept je, da lahko človek iz lastnega življenja izlušči pomen, samo če se 

pogumno bori proti tistemu, kar ima v njegovih očeh ogromno, neobvladljivo premoč« 

(Bettelheim, 1999, str. 13).  

Bettelheim (1999) doda, da lahko ravno pravljica otroka seznani z osnovnimi človeškimi 

bivanjskimi stiskami in mu v simbolični obliki sporoča, da se spopadu z notranjimi težavami 

ne smemo izogniti, saj je to bistveno za naš obstoj. Pri tem se otrok spopada z naslednjim 

vprašanjem:  

»Naj se vdamo načelu ugodja, ki nas žene k temu, da skušamo takoj zadovoljiti svoje želje 

oz. se nasilno maščevati za svoje frustracije- ali pa naj se odrečemo temu, da bi živeli po 

takšnih vzgibih, in se zadovoljimo z življenjem, v katerem prevladuje načelo realnosti, v 

skladu s katerim se moramo sprijazniti s številnimi frustracijami, da bi bili nazadnje trajno 

poplačani« (Bettelheim, 1999, str. 47).  

Bettelheim (1999) zaključuje, da je izbor načela ugodja ali načela realnosti na otroku. Pravljica 

mu te izbire nikoli ne predstavi neposredno, ampak otroku pomaga razviti željo po višji zavesti 

s tem, kar iz zgodbe spozna in začuti sam.   

Psihoanalitična teorija Bettelheima (1999) je bila zelo odmevna, tako v pozitivnem kot 

negativnem smislu. Po Ilcu (1999) je njegovo delo doživelo svetovni uspeh, saj je postalo 

pomembno branje za starše, pedagoge in knjižničarje. Kljub temu pa so njegovo delo mnogi 

kritizirali; očitali so mu psihoanalitski pristop in neakademski način pisanja. Kritiki opozarjajo 
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tudi na različne mentalne procese, ki jih Bettelheim neupravičeno pripisuje otrokovemu 

razumevanju pravljic, pri čemer ne upošteva spolnih, starostnih in socialnih razlik med otroki.  

6.2 RAZVOJNI POMEN PRAVLJICE   

Pravljice so literarna vrsta, ki so primerne na vsaki razvojni stopnji, saj spodbujajo otrokove 

govorne in bralne sposobnosti, prav tako pa so pomembno sredstvo za vzpostavljanje stika s 

socialnim okoljem. V vsaki razvojni stopnji so za otroke primerna drugačna literarna dela, ki 

se razlikujejo po vsebini, zahtevnosti oz. po svoji sporočilni vrednosti.  

Otrokova recepcijska zmožnost oz. zmožnost sprejemanja/branja/razumevanja literature je 

odvisna od razvojnega obdobja, v katerem je trenutno otrok; otrokov recepcijski razvoj pa je 

povezan s kognitivnim, emocionalnim, moralnim, socialnim in jezikovnim razvojem. Za 

obravnavo otrokovega »literarnobralnega« razvoja se zdi najprimernejša psihološka lestvica faz 

osebnostnega razvoja, ki nam poda znanja s področja kognitivnega, emocionalnega, socialnega 

in moralnega zorenja otrok glede na starost (Kordigel Aberšek4, 2008).   

»Otrokov recepcijski razvoj delimo na senzomotorno obdobje, ki traja do konca prvega 

leta, obdobje otrokove praktične inteligentnosti traja do 2./3. leta, obdobje intuitivne 

inteligentnosti traja od 2./3. do 7./8. leta, obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih 

operacij traja od 7./8. do 12. leta, obdobje abstraktne inteligentnosti pa se začne po 

otrokovem 12. letu« (Kordigel Aberšek, 2008, str. 46).  

Čeprav obstaja več razvojnih obdobij, sta za magistrsko delo pomembni le obdobji zgodnjega, 

srednjega in poznega otroštva, kjer gre za otroke, stare od tri do devet let. Omenjena starost 

otrok naj bi bila najbolj primerna za spoznavanje in stik s pravljicami. Razloge za to bom na 

podlagi ugotovitev različnih avtorjev predstavila v nadaljevanju.   

Nemška psihologinja C. Buhler (1961, po Zalokar Divjak, 2002) pravi, da je razvojna potreba 

otroka po igri in pravljici največja v pravljični dobi oz. v starosti od 4 do 10 let, saj je v tem 

obdobju otrokova domišljija odločilna za razvoj osebnosti, otrokova najljubša literarna zvrst pa 

postane pravljica. Pravljica spodbuja otrokovo domišljijo ter čustveno doživljanje in izražanje. 

To obdobje po Piagetu (Papalia in dr.5, 2003) imenujemo predoperativno obdobje, katerega 

značilnost je vse večja raba simbolnega mišljenja, ne pa tudi sposobnost logičnega mišljenja. 

Gre za uporabo simbolov in miselnih reprezentacij (besed, številk, podob), ki jim otroci 

pripisujejo pomene. Pri predšolskih otrocih se to kaže pri imitaciji, igri pretvarjanja in govoru. 

M. Kordigel Aberšek (2008) omenjeno razvojno obdobje imenuje obdobje intuitivne 

inteligentnosti, ki se deli na obdobje egocentrične recepcije (zaznavanje besedilnih signalov po 

njihovi podobnosti z realnim okoljem) in na naivno pravljično obdobje. V dobi intuitivne 

inteligentnosti otrok začne dojemati vsebinski, zvočni in čustveni del književnosti; srečevati se 

začne z realnim in nerealnim/domišljijskim literarnim svetom, kar postopoma tvori njegov 

                                                           
4 M. Kordigel Aberšek preučuje in poučuje didaktiko mladinske književnosti. Njena druga pomembna dela so: 

Znanstvena fantastika, Književna vzgoja v vrtcu in Mladinska literatura, otroci in učitelji. Večina njenih del se ukvarja 

z vprašanjem, kaj se zgodi z mladim bralcem, ko zatava v literarni svet.  
5 D. E. Papalia je bila razvojna psihologinja, katere glavno raziskovalno področje je bil spoznavni razvoj od otroštva do 

pozne starosti. 
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pogled na svet. Razvijati se začneta tudi otrokovo mišljenje in jezik, saj je otrok sposoben 

opisati pravljične osebe, njihova dejanja, pravljično dogajanje in predmete. V naivnem 

pravljičnem obdobju otroci verjamejo, da je pravljično dogajanje del njihovega realnega sveta 

oz. da se čudeži lahko zgodijo tudi njim.  

V pravljično kritičnem obdobju pa otroci že znajo razmejiti med resničnostjo in domišljijo 

(Kordigel Aberšek, 2008), kar po Piagetu (Papalia in dr., 2003) imenujemo obdobje konkretnih 

operacij. Otroci lahko z uporabo miselnih operacij rešujejo konkretne probleme, logično 

razmišljajo in razumejo povezavo med vzroki in posledicami. Njihovo mišljenje je takrat 

vezano na resnične situacije, ki se dogajajo tukaj in zdaj.   

»Tudi v pravljično kritičnem obdobju bralci še zmeraj radi v domišljiji odpotujejo v 

pravljične svetove, kjer se jim lahko izpolnijo tudi najdrznejše želje, toda takrat v 

pravljičnem besedilu ne vidijo več odslikave realnega sveta, ampak pot, po kateri lahko 

pobegnejo iz dolgočasne ujetosti v pravila, ki jih postavljajo prednje odrasli- in zato na 

domišljijskih popotovanjih v pravljično svobodo izjemno uživajo« (Kordigel Aberšek, 

2008, str. 54).  

M. Kordigel Aberšek (2008) pravi, da se lahko po sedmem letu starosti način otrokovega 

mišljenja spremeni; takrat začnemo govoriti o stadiju konkretnih, logičnih operacij. Otrokova 

ravnanja niso več impulzivna, razvijejo se otrokovi moralni občutki. V tem obdobju ne verjame 

več klasičnim pravljicam, saj zna ločevati med realnim in irealnim svetom. V tej fazi se 

otrokovo življenje močno spremeni, saj ga pri teh letih všolamo, navajamo ga na natančen 

urnik, njegovo življenje postane dolgočasno in brez domišljije. Ker v klasične pravljice otrok 

ne verjame več, si vseeno želi, da bi se mu zgodilo kaj nenavadnega in čudežnega, kar pa se 

lahko uresniči samo v njegovi domišljiji.  

Bettelheim (1999) pravi, da lahko otroka ne glede na starost prepričajo le zgodbe, ki so skladne 

z njihovim mišljenjem:  

»Kot je pokazal Piaget, otrokovo mišljenje ostane animistično vse do pubertete. Za otroka 

med predmeti in bitji ni jasne meje. Vse, kar živi, živi na podoben način kot mi sami. Če ne 

razumemo, kaj nam imajo povedati skale in drevesa in živali, je to zato, ker z njimi nismo 

dovolj uglašeni« (str. 66).  

Z. Zalokar Divjak (2002) in Bettelheim (1999) se strinjata, da lahko pravljica s svojo vrednostjo 

otroka prepriča zato, ker je skladna z njegovim animističnim razmišljanjem in doživljanjem 

sveta. Od pravljice lahko otrok dobi boljšo tolažbo kot od odraslih, saj se njegov pogled na svet 

ujema s pogledom pravljice. Bettelheim (1999) zaključi, da pravljice v domišljijski in 

simbolični obliki prikazujejo stopnje otrokovega odraščanja, kar zanje pomeni pomembno 

notranjo izkušnjo in osebni razvoj. Notranja intuicija lahko otroku pove, da dogajanje v 

pravljicah sicer ni resnično, kljub temu pa mu lahko pomaga pri urejanju duševnosti, 

obvladovanju sveta in pri moralni vzgoji.  
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6.3 VPLIV PRAVLJICE NA SOCIALNI IN ČUSTVENI RAZVOJ OTROK 

Poglavje o vplivu pravljice na socialni in čustveni razvoj otrok bom začela s predstavitvijo 

sociološke teorije pravljic Zipesa (2013).  

Predstavnik sociološkega pristopa je z analizo ljudskih, avtorskih in sodobnih pravljic pokazal 

sociološko usmerjenost in svojo teorijo poimenoval socialni darvinizem. Uvedel je termin 

»mem« (tip/motiv), ki je temeljil na evolucijski teoriji R. Dawkinsona. Pravljice je znanstveno 

proučeval in jih umestil v sociološki kontekst, kjer je bil pomemben vpliv prostora in časa 

(Blažić, 2008). S teorijo memetike in kulturne evolucije je utemeljeval, da so le nekatere 

pravljice sposobne preživeti kulturno evolucijo oz. samo tisti memi, ki so ponovljivi in 

zapomljivi. Za Zipesa je pravljični mem enota kulturnega prenosa, v obliki določene ideje, 

zgodbe, fraze ali bistvenih informacij, vezanih na pravljico (Blažić, 2011).  

Sociološko teorijo pravljic in s tem razlago o tem, kako in zakaj so pravljice nastale, bom v 

nadaljevanju na kratko predstavila in povzela Zipesu (2013).  

»Če obstaja literarni žanr, ki bi vzdramil domišljijo ljudi na vseh področjih življenja po 

vsem svetu, je to pravljica. Toda kljub temu, da so jo raziskovali mnogi avtorji, imamo še 

vedno velike težave z razumevanjem, kako je pravljica nastala, se razvila in se razširila« 

(Zipes, 2013, str. 11).  

Zipes je s svojo sociološko teorijo razložil vzrok nastanka in pomena pravljic. S folkloristi in 

literarnimi kritiki se je strinjal, da pravljica izvira iz ustnih izročil naših prednikov, skušal pa je 

dokazati, da je zgodovinski razvoj pripovedovanja pravljic povezan z interakcijami med ljudmi 

ter s prilagajanjem njihovemu naravnemu in družbenemu okolju. Kulturni razvoj pravljice naj 

bi bil tesno povezan z vsemi vrstami pripovedovanja v preteklosti in z različnimi 

civilizacijskimi procesi, ki so bili pogoj za nastanek nacionalnih držav. Do boljšega 

razumevanja in razvoja umetnosti naj bi prišli z evolucijo, inovacijami ter s postopnim 

spreminjanjem in izboljšanjem razmer v družbi. Razvoj, spremembe in širjenje pravljice je 

omogočil razvoj branja, pisanja, tiska, vizualnih umetnosti, fotografije, filma in interneta. 

Čeprav je zgodovinski izvor in razvoj pravljice težko razložiti, je menil, da so ljudje začeli 

pripovedovati pravljice takoj, ko so razvili sposobnost govora, s čimer so drug drugega 

opozarjali na nevarnosti, bili drugemu za zgled in si izmenjevali svoja znanja in izkušnje.  

Človekova sposobnost govorjenja, komuniciranja in pripovedovanja zgodb naj bi že pred tisoč 

leti prispevala k obstoju in razcvetu ljudskih, čudežnih in drugih vrst pravljic. Mnoge ljudske 

pravljice so sestavljene iz skupnih izkušenj in praks več skupin ljudi, ki vključujejo tudi 

čudežne in čarobne motive. Te so bile kasneje podlaga literarnim pravljicam in čudežnim 

zgodbam, ki so se prenašale od ust do ust. Čeprav se veliko starodavnih zgodb zdi čarobnih, 

domišljijskih, vraževernih ali neresničnih, so ljudje, ki so te zgodbe pripovedovali, zares verjeli 

v veroizpovedi, čudeže, kulte, narode. Pravljice so s temi pripovedmi želele spremeniti svet in 

ga ustvariti na novo, s tem pa se prilagoditi potrebam ljudi.   

Če povzamem besede Zipesa (2013), lahko trdim, da so pravljice tesno povezane z življenjem 

naših prednikov, z izmenjavo njihovih izkušenj ter z vzpostavljanjem socialnih interakcij med 
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ljudmi. Na podlagi tega sklepam, da so pravljice tudi danes lahko pomembno sredstvo za 

spodbujanje socialnega in čustvenega razvoja otrok, saj so pomemben most med otrokom, 

njegovimi vrstniki in odraslimi. Pri tem je zelo pomembno, kako, kdaj in katere pravljice 

uporabimo. V nadaljevanju se bom osredotočila na različna teoretična spoznanja, ki so 

usmerjena v razlago pomena pravljic za spodbujanje ustreznega socialnega in čustvenega 

razvoja otrok.  

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2003) pravita, da je za otrokov ustrezni socialni, čustveni 

in miselni razvoj zelo pomemben vpliv socialnega okolja. Pomemben je odziv odraslih na 

otrokovo vedenje, poslušanje otroka, pogovor z njim ter branje in pripovedovanje pravljic, s 

katerimi lahko spodbujamo mišljenje in govorni razvoj. Preko socialnih interakcij lahko otroku 

posredujemo psihološka orodja za obvladovanje lastnega vedenja (socialno sprejemljivo 

vedenje, uravnavanje čustev, moralno presojanje), s čimer ga motiviramo za učenje jezika, 

spoznavnih in socialnih spretnosti, uravnavanje čustvenih stanj in vzdrževanje usmerjene 

pozornosti.  

L. Marjanovič Umek (2001) poudarja pomen pravljic za otrokov socialni in čustveni razvoj:  

»Na področju čustvenega in socialnega razvoja je vpliv otroške knjige viden pri razvoju 

domišljije, ugotavljanju in razumevanju medsebojnih odnosov, razvoju empatije, refleksiji 

o družbenem dogajanju, percepciji in razumevanju različnih kulturnih tradicij in vrednot, 

seznanjanju z različnimi jezikovnimi stili, srečanju z besednjakom, dialogi, slovnico in pri 

predstavitvi perspektiv drugih« (str. 4). 

Tudi Zipes (2013) meni, da pravljice pomembno prispevajo k razvoju družbenih spretnosti:  

»[…] zgodbe ne pripadajo samo pripovedovalcem zgodb oz. njihovim poslušalcem, saj so 

vse zgodbe odvisne od skupne pripovedi; zgodbe ne prispevajo samo k oblikovanju naših 

pripovedi, ampak tudi k razvoju družbenih odnosov, ki naredijo naše življenje socialno« 

(str. 4).  

M. Kordigel Aberšek (2008) meni, da književnost sestavljajo estetska, spoznavna (deli 

resničnosti) in etična komponenta (idejno, vzgojno sporočilo), saj lahko besedilo samo tako 

deluje na otrokov moralni razvoj. Identifikacija s pravljičnim likom in domišljijsko-čutne 

predstave prebranega otroku dajejo priložnost doživljanja situacij in dilem, ki so enake ali 

nasprotne njegovim realnim izkušnjam. Tako se lahko spremenijo njegova ravnanja, vedenje in 

pogledi na stvari. Preko književnih oseb lahko otrok doživi različne načine razmišljanja, 

čustvovanja in ravnanja.  

Profesionalna pripovedovalka pravljic A. Davies (2007) v svojem delu Storytelling in the 

classroom  predlaga in preizkuša različne načine pripovedovanja zgodb. Pripovedovanje in 

poslušanje pravljic naj bi gradilo otrokov celostni razvoj, saj si lahko otroci preko pravljic 

razlagajo dogodke, ki jih osebno niso izkusili. To je mogoče z vstopom v svet domišljije, z 

identifikacijo s književnimi junaki in s poistovetenjem z zgodbo. Preko pravljic lahko otroci 

izmenjujejo svoje izkušnje z drugimi, izražajo svoje misli, čustva in dosežejo spremembe na 

osebnem nivoju. To lahko pozitivno vpliva na njihove socialne in emocionalne kompetence ter 

na spretnost poslušanja, govora in branja.  
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Zipes (2013) meni, da imajo pravljice privilegirano mesto v kulturnih in civilizacijskih procesih 

družb po vsem svetu in so nekaj nepogrešljivega v našem vsakdanjem življenju. Pravljice nas 

med sabo povezujejo in imajo veliko vzgojno funkcijo, zato jih uporabljajo množični mediji, 

otrokovi starši in strokovni delavci v vrtcih in šolah.  

Zipes (2013) poudarja pomen pravljic za socializacijo otroka: 

»Pravljice se običajno začnejo s konflikti, ki ves čas obdajajo naše funkcioniranje v družbi 

in svetu. Vsi se moramo namreč prilagajati in skušati ujemati z drugimi ljudmi, zato 

moramo najti sredstva, s katerimi bomo preko komunikacije lahko zadovoljili nasprotujoče 

si želje in nagone« (str. 2).  

Zipes (2013) zaključuje, da se začnejo socialnih veščin otroci učiti že zelo zgodaj; takoj ko 

opazijo namere drugih človeških bitij, jih posnamejo, sledijo njihovim navodilom ter z njimi 

sodelujejo. Tako učenje naj bi bilo dialektično in vključuje razumevanje metafor ter drugačnih 

perspektiv.  

M. Nikolajeva (2014) za spodbujanje socialnega in čustvenega razvoja otrok zagovarja  fikcijo 

oz. fantazijsko pripoved: 

»Fikcija je izmišljena zgodba, ki zagotavlja varne cone za občutke bralcev in spodbuja 

empatijo v resničnem življenju. Gre za pomembno socializacijsko orodje, kjer se lahko 

otroci preko identifikacije s književnimi junaki naučijo razumeti, kaj se dogaja v glavah 

drugih ljudi, s čimer se naučijo razumeti njihova dejanja, občutke, misli, poglede, 

prepričanja, namere in odločitve. Informacijam, ki jih dobijo skozi besedilo, lahko dodajo 

tudi svoje realne izkušnje, ki jih projecirajo na izkušnje literarnih likov« (str. 78). 

M. Nikolajeva (2014) doda, da je izboljšano samospoznavanje koristno za vsakogar, še posebej 

pomembno pa je v obdobju otroštva in adolescence, ko je identiteta otrok še v nastajanju. Če se 

lahko otroci in mladi iz fikcij naučijo nekaj o sebi in drugih ljudeh, je to dobra podpora za 

njihov kognitivni in socialni razvoj.  

7. PRAVLJICA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU  

Vzgojno-izobraževalni proces danes ne more obstajati brez uresničevanja vzgojne in 

izobraževalne naravnanosti. Strokovni delavci v vrtcih in šolah morajo uresničevati 

izobraževalne cilje in slediti predpisanemu kurikulumu oz. učnemu načrtu, prav tako pa morajo 

skrbeti za ustrezen socialni in čustveni razvoj otrok in mladih. Doseganje učnih uspehov je še 

kako povezano z ustrezno socialno in čustveno kompetentnostjo otrok. Zato je pomembno, da 

strokovni delavci vedno najdejo prostor in čas za poučevanje tistih vsebin, ki niso zapisane in 

uradno določene; možnosti za uresničevanje vzgojne naravnanosti pa je mnogo, saj za to obstaja 

veliko različnih metod in tehnik. Ena možnost za spodbujanje socialnih in čustvenih veščin 

otrok je pravljica.  

Sočasno uresničevanje vzgojnih in izobraževalnih dejavnosti v šolah naj ne bi bilo tako 

enostavno, saj so učitelji po besedah Zipesa (2004) danes pod velikim pritiskom. Od njih se 

zahteva, da svoje pedagoško delo opravijo v skladu z obstoječimi standardi, pri čemer je 
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obremenjenost z dokumentacijo in učnim načrtom tolikšna, da jim večkrat zmanjka časa za 

vzgojne dejavnosti. Zipes (2004) pri tem podpira razvoj različnih umetnostnih programov, kjer 

zagovarja tehniko pripovedovanja zgodb in ustvarjalno dramo. V šolah naj bi se dandanes 

začela zmanjševati vrednost vzgojnih predmetov, s čimer se večkrat spregledajo različni interesi 

otrok; velik del vzgojnih dejavnosti, ki se v šolah vseeno izvaja, pa se izvaja ločeno od 

kurikuluma.  

Ob tem se mi pojavi vprašanje, zakaj so ravno pravljice in ostala otroška literatura lahko 

primerne za uresničevanje vzgojnih dejavnosti v vrtcih in šolah? Kako jih lahko pravilno 

uporabimo, da bomo dosegli svoje cilje in namene? Odgovor na to bom skušala pridobiti na 

podlagi ugotovitev različnih avtorjev.  

Profesorica in vodja projekta Pripovedovanje zgodb v razredu P. Cooper (1993) se je zavzemala 

za aktivno vključenost otrok v pripovedovanje zgodb in njihovo izražanje preko dramatizacije 

besedil. Po njenem mnenju literatura za otroke ni pomembna le za doseganje akademskih ciljev 

oz. za učni uspeh, ampak za učenje o vsakdanjem življenju. Literatura namreč odgovarja na 

otrokova vprašanja o svetu, v katerem živijo, zato moramo otrokom omogočiti, da bo branje 

postalo njihova vsakdanja rutina, ki bo kadarkoli odgovorilo na njihova razvojna vprašanja in 

dileme.  

Čeprav so po mnenju M. Nikolajeve (2014) pravljice večkrat uporabljene kot izobraževalna 

metoda, to ne izključuje njihove estetske vrednosti. Gre namreč za obliko umetnosti, ki obstaja 

v in izven formalnega izobraževanja, od otrok in učencev pa se pri njihovi obravnavi pričakuje, 

da usvojijo določena znanja in si preko pravljic oblikujejo moralne in etične sklepe. Funkcija 

pravljice naj bi bila didaktična, spodbujala pa naj bi tudi moralni razvoj in pomembna spoznanja 

za delovanje v družbi.  

Tudi M. Kordigel in T. Jamnik (1999) zagovarjata vzgojno vrednost otroške in mladinske 

književnosti, kjer je pomembna skrb za njihov osebnostni in moralni razvoj. Pri tem gre za 

spoznanja, kaj je prav in kaj ne ter za spoznavanje etičnih načel, ki urejajo medsebojne odnose 

in sobivanje z drugimi.  

»Pravljice so osnovni način za otrokov razvoj, kjer lahko otroci ob njihovem poslušanju 

ali branju postopoma razvijajo in razumejo svoj osebni in domišljijski svet. Otroci v svojem 

življenju potrebujejo pravljice, da se nekaj naučijo o sebi, o drugih ter o tem, kaj/kdo bodo 

postali, ko bodo odrasli. Zgodbe so postale temelj njihovega čustvenega in intelektualnega 

razvoja, še posebej v obdobju zgodnjega otroštva« (Cooper, 1993, str. 9-10). 

Zipes (2004) je na podlagi lastnih izkušenj zagovarjal drugačen način izobraževanja z uporabo 

metode pripovedovanja pravljic, ki naj bi poudarjal osebnost vsakega otroka. Pri tem ni 

pomembna samo vloga učitelja kot predavatelja in pripovedovalca pravljic, ampak tudi aktivno 

sodelovanje in vključenost otrok.  

»Skupni cilj programa je preoblikovanje učencev v razredu, ki so se preizkusili v 

pripovedovanju zgodb, improvizaciji, pisanju in risanju. Nekaj primerov zgodb iz pravljic 

so otroci samostojno zaigrali pred njihovimi starši, učitelji in sošolci. Tak način izražanja 

sebe preko pripovedovanja zgodb je pomembna spodbuda za njihovo osebno rast, kjer so 
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mladi skozi programe pripovedovanja zgodb soočeni z izražanjem lastnega mnenja, videnja, 

izumljanja lastnih zgodb in njihovega posredovanja na svoj način« (Zipes, 2004, str. 31).  

Zipes (2004) doda, da je učni proces v tem primeru zagotavljal občutek varnosti, saj so lahko 

otroci eksperimentirali in se svobodno igrali s svojimi idejami. Namen takega načina 

poučevanja je, da otroke opremimo z določenimi spretnostmi in zaupanjem vase, kjer so 

pomembne njihove misli, videnja in stališča o obravnavanih zgodbah. Pomembno je 

sodelovalno učenje in diskusije na različne teme, kar omogoča vzpostavljanje odnosa z 

učiteljem, učenci, šolsko skupnostjo in starši.  

7.1 POMEN PRIPOVEDOVANJA PRAVLJIC V VRTCU IN OSNOVNI ŠOLI  

Po besedah jezikoslovke in pedagoginje S. Kranjc (2003) je za razvoj govora najpomembnejše 

predšolsko obdobje, zato moramo s krepitvijo jezikovne dejavnosti otrok začeti dovolj zgodaj. 

To lahko spodbujamo s komunikacijo otrok in odraslih, z drugimi otroki ter s seznanjanjem s 

pisnim jezikom. Naloga vzgojiteljic v vrtcu je glasno branje in prosto pripovedovanje pravljic 

ter spodbujanje otrok k izražanju samih sebe preko lastnega pripovedovanja zgodb in igre vlog.  

Didaktika otroške in mladinske književnosti po besedah M. Kordigel Aberšek (2008) poudarja 

pomen vzgojnih, procesnih/funkcionalnih in izobraževalnih ciljev, ki naj bi se med sabo 

prepletali. Pridobivanje literarnega znanja, kjer gre za izobraževalne cilje, prispeva k večanju 

recepcijske zmožnosti (funkcionalni cilji), najpomembnejši pa naj bi bili vzgojni cilji, ki lahko 

kot vedenjski model spremljajo otroka na poti odraščanja.  

Zipes (2004) se je osredotočal predvsem na pomen pripovedovanja zgodb v šolskih prostorih, 

saj pripovedovanje zgodb v šolah ne bi smelo potekati na način, da učitelj nedoživeto prebere 

zgodbo, naredi njeno predstavitev in odgovori na otrokova morebitna vprašanja, potem pa 

otroke pusti v nevednosti in strahu. Taka učna izkušnja je za otroke minimalna, saj je 

onemogočeno podoživljanje slišanega besedila, otroci pa so tako izključeni iz učnega procesa. 

Pomen učiteljeve in učenčeve didaktične komunikacije ob prebranem/slišanem besedilu 

podpira tudi M. Kordigel Aberšek (2008), pri čemer poudarja pomen komunikacije tudi med 

otrokom in njegovimi vrstniki. Učitelji morajo posredovati besedilo, ki ga učenci sprejmejo in 

interpretirajo na individualen in svojevrsten način. Pri tem so pomembne domišljijske 

predstave, kjer se aktualizira pomen besedila in kjer se ustvarijo predstave o času, kraju in 

bistvu dogajanja. Pozornost otrok se mora usmeriti na tiste dele besedila, ki ustrezajo njihovemu 

emocionalnemu, socialnemu, jezikovnemu in kognitivnemu razvoju. 

»Za pripovedovalce zgodb, ki delajo z mladimi, je ključnega pomena, da znajo sami sebe, 

svoje pripovedovane zgodbe in sposobnosti uporabiti tako, da tudi otrokom in mladim 

omogočijo, da postanejo pripovedovalci zgodb sami zase oz. da so aktivno vključeni v 

proces pripovedovanja zgodb« (Zipes, 2004, str. 26).  

Tudi M. Kordigel Aberšek (2008) poudarja, da je ob branju oz. poslušanju literature 

najpomembnejša komunikacija med otrokom in besedilom oz. otrokov odziv na prebrano, kjer 

naj bi šlo za pozitivno in prijetno izkušnjo. Dejavnosti pri pouku književnosti bi morale biti po 
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njenem mnenju usmerjene v domišljijsko, čustveno in čutno dojemanje prebranega oz. 

slišanega besedila.  

Glede načina in pomena pripovedovanja pravljic v vrtcu in osnovni šoli spregovori tudi 

Bettelheim (1999), ki pravi, da moramo otrokom po prebrani pravljici pustiti dovolj časa, da o 

zgodbi premislijo in po svoje odreagirajo oz. se odzovejo nanjo. 

»Kadar otroci poslušajo pravljice v šoli ali na uri pravljic v knjižnici, se zdijo očarani. 

Toda pogosto ne dobijo priložnosti, da bi o pravljicah premislili ali drugače reagirali 

nanje: ali jih pri priči usmerijo h kakšni drugi dejavnosti ali pa jim povejo še eno zgodbo 

druge vrste, ki zvodeni ali uniči vtis, ki ga je ustvarila pravljica. Če se po takšni izkušnji 

pogovarjamo z otroki, se zdi, da bi bilo, kar zadeva korist, ki so jo imeli od pravljice, čisto 

vseeno, če je sploh ne bi poslušali. Če pa jim pripovedovalec pusti dovolj časa, da o zgodbi 

razmislijo, da se potopijo v pravljično ozračje in jih spodbuja, da o njej govorijo, poznejši 

odgovor pokaže, da je zgodba vsaj nekaterim otrokom dala veliko v čustvenem in 

intelektualnem smislu« (Bettelheim, 1999, 84).  

M. Kordigel Aberšek (2008) po prebranem besedilu predlaga trenutek tišine oz. možnost za 

otrokovo podoživljanje besedila: 

»Če je bila motivacija dobra, če je bila napoved vzgojno-izobraževalnega cilja dovolj 

uspešna in če je bilo pripovedovanje in interpretativno branje kakovostno, potem mora ob 

koncu recepcije nastati trenutek tišine. Trenutek, ko so otroci prevzeti, osupli, brez besed, 

ko se počutijo nemočne, a hkrati vzvišene, ko se počasi trgajo iz mimetične zazibanosti v 

literarni svet in ko se ločujejo od literarne osebe, s katero so se identificirali« (str. 187).  

V nadaljevanju bom na kratko predstavila primer dobre prakse Zipesa (2004), ki na podlagi 

praktičnih izkušenj opisuje enega od načinov pripovedovanja zgodb v osnovnih in srednjih 

šolah. Avtor je sodeloval v programu Theatre Company Minneapolis, katerega je izvajal v več 

osnovnih in srednjih šolah. Cilj programa je bil preoblikovanje učencev v razredu z urjenjem 

njihovih sposobnosti v pripovedovanju zgodb, pisanju, risanju, improvizaciji ter dramski igri. 

Skozi program so bili mladi spodbujeni, da pokažejo interes za slišane zgodbe, da razmišljajo 

zase, poskusijo izraziti lastno mnenje, videnje oz. da se preizkusijo v pripovedovanju lastnih 

zgodb. Skozi interaktivno sodelovanje otrok in mladih se je ustvarilo orodje za razvoj kritičnega 

mišljenja in kreativnega izražanja samega sebe. Preko poslušanja in ustvarjanja lastnih zgodb 

so otroci spoznavali sami sebe in vzpostavljali pozitiven odnos do drugih. Program 

pripovedovanja zgodb in kreativne drame je bil namenjen razvoju kritične, kulturne pismenosti 

otrok, ki so lahko postali pripovedovalci lastnih življenj, program pa je ponujal tudi alternativne 

načine mišljenja in možnosti sodelovalnega učenja.  

»Pripovedovanje zgodb, v kombinaciji z dramsko igro, omogoča otrokom preizkušanje 

različnih vlog, razvoj empatije in razumevanje njihove drugačnosti od drugih ljudi. Z 

lastnim pripovedovanjem zgodb otroci postopoma razkrivajo svoje darove in talente, ki 

lahko z uporabo samo tradicionalnih pristopov k učenju ostanejo neodkriti in neopaženi« 

(Zipes, 2004, str. 28).   
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Poglavje o pomenu pripovedovanja pravljic v vrtcu in šoli zaključujem z besedami M. Kordigel 

Aberšek (2008):  

»Če hočemo otroke senzibilizirati za branje literarnega besedila, moramo v njih sprožiti 

proces emocionalnega odpiranja za literaturo. V vsakem izmed otrok moramo iz prašnih 

predalov spomina izbezati tiste spominske sledi, ki so povezane z relevantnim problemom, 

občutjem. Poiskati moramo asociativno zvezo s tistim delom otrokove zavesti, kjer so 

uskladiščene njegove želje, izkušnje, strahovi, pričakovanja, občutki ob preteklih 

literarnoestetskih doživetij. Senzibilizirati otroka na branje literature pomeni pripraviti 

njegov horizont pričakovanj na to, da se bo prekril s pomenskim poljem besedila« (str. 111-

112).  

Če povzamem mnenja omenjenih avtorjev, lahko trdim, da ima pri posredovanju književnih 

besedil pomembno vlogo odrasla oseba, ki otroku besedilo posreduje, prav tako pa je 

pomembna tudi aktivna vključenost otroka in njegovo soustvarjanje ob tem. Pomembno je, 

kako določeno literarno besedilo posredujemo otroku in sama vrsta posredovanega besedila.   

7.2 PRIPOVEDOVANJE PRAVLJICE  

Prvi posredniki med otrokom in knjigo smo odrasli (starši, vzgojitelji, učitelji), zato je zelo 

pomembno, katero vrsto literature izberemo ter na kakšen način jo otroku posredujemo. 

Če želimo pozitivno vplivati na otrokov govorni, miselni, čustveni in socialni razvoj, moramo 

biti pozorni na izbiro otroške literature in način njihovega pripovedovanja oz. branja 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2003).  

Pripovedovanje pravljic A. Štefan (1999) opisuje kot folklorni dogodek, kjer se ustvarjalnost 

pripovedovalca kaže v oblikovanju pripovedi in njeni interpretaciji, pri čemer mora upoštevati 

tudi zunanje vplive in kontekste. Vsako novo poustvarjanje pripovedi je originalno in 

neponovljivo, saj pravljico vsak pripovedovalec posreduje na svoj način.  

»Vsakokratno novo oblikovanje pripovedi pa seveda od pripovedovalca zahteva določen 

ustvarjalni napor. Sposobnejši kot je pripovedovalec, boljšo pripoved lahko ustvari iz 

prevzetega fabulativnega ogrodja. S tega stališča pripovedovalec ni več samo prenašalec 

izročila, ampak ustvarjalna sila, ki izročilo preoblikuje« (Štefan, 1999, str. 29).  

7.2.1 Komunikacija med pripovedovalcem in poslušalcem 

»Pristno pripovedovanje zgodb je ne-avtoritarno pripovedovanje, kjer imajo večinsko 

vlogo poslušalci zgodb« (Zipes, 2004, str. 20).  

Po Zipesu (2004) je glavni namen pripovedovanja zgodb v spodbujanju odzivov otrok in 

njihovemu opremljanju z določenimi spretnostmi. Preko pripovedovanih zgodb lahko 

spodbujamo otrokovo zaupanje vase in izražanje njegovih misli, čustev in stališč. 

A. Štefan (1999) pravi, da pripovedovalec pri posredovanju in interpretaciji besedila ne sme 

biti pozoren le na svoje želje in lastne notranje vzgibe, ampak mora pripovedovanje besedil 

vedno prilagoditi kontekstu in zunanjim okoliščinam. Poslušalci so zunanji elementi iz okolja, 
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ki najbolj vplivajo na pripovedni kontekst in pripovedovalca, saj lahko nanj vplivajo 

spodbudno, lahko pa ga pri pripovedovanju zmotijo in povzročijo skrajšanje pripovedi. Na 

pozitivne reakcije poslušalcev lahko vpliva pripovedovalec sam, pri čemer jih lahko spodbudi 

z vprašanji ali z drugačnim načinom pripovedovanja.  

»Vsako pripovedovanje je prilagajanje konkretnemu enkratnemu kontekstu in eden izmed 

pokazateljev pripovedovalčeve inovativnosti. V trenutku mora poiskati odgovor na 

nepričakovano vprašanje poslušalcev, premagati mora njihovo nepozornost, na primeren 

način mora ustreči njihovi nepotrpežljivi radovednosti. Pripovedovalec in poslušalci so 

povezani v neprestano medsebojno valovanje« (Štefan, 1999, str. 134).  

Tudi po besedah Bettelheima (1999) je pripovedovanje pravljic lahko bolj učinkovito v obliki 

medosebnega dogodka, ki ga oblikujeta tako pripovedovalec kot njegovi poslušalci. 

Sodelovanje pripovedovalca in poslušalca pravljic podpira tudi Zipes (2013), saj pravljice naj 

ne bi pripadale samo pripovedovalcu oz. poslušalcu, ampak je pomembno sodelovane in skupno 

pripovedovanje besedila. Socialno pripovedovanje zgodb spodbuja dialoški način razlage tako, 

da je mogoče slišati vsa mnenja, vtise in interpretacije. Tako se lahko odprejo možnosti za 

različne interpretacije in uporabe pripovedovanih zgodb.  

Profesor, dramski igralec in profesionalni pripovedovalec zgodb Alastair (2012) v svojem delu 

Storytelling across the primary curriculum skozi teorijo in prakso predstavlja pripovedovanje 

zgodb kot pomembno izobraževalno metodo. Pravi, da bi pripovedovanje zgodb v šolah moralo 

postati skupna izkušnja pripovedovalca in poslušalca, med katerima bi morala potekati 

dvosmerna komunikacija.  

»Učitelji bi morali učence znati vključiti v proces pripovedovanja, biti občutljivi na njihove 

reakcije in se nanje tudi primerno odzivati. Soustvariti bi morali prostor, kjer bi učenci 

lahko razvijali veščine poslušanja in komentiranja zgodb, podajanja kritik, napovedovanja 

konca zgodb in podajanja predlogov za izboljšanje. Učenci bi tako dobili priložnost za 

izražanje svojega mnenja, s čimer bi spodbudili njihovo verbalno in neverbalno izražanje, 

izražanje moralnih stališč ter socialno in emocionalno opismenjevanje« (Alastair, 2012, 

str. 8-9).  

7.2.2 Pomembni dejavniki posredovanja pravljic  

Pravljico moramo odrasli znati kvalitetno posredovati otrokom, saj bomo samo tako lahko v 

popolnosti dosegli njen namen. Pravljica bo otroku razumljiva oz. bo nanj lahko vplivala samo, 

če bomo pri njenem posredovanju pozorni na nekaj pomembnih dejavnikov. Omenila bom 

prednosti pripovedovanja pred branjem, pomen večkratnega branja istih pravljic in dejavnike, 

ki so pomembni pri posredovanju pravljic.  

Prednost pripovedovanja namesto dobesednega branja pravljic razloži Bettelheim (1999) v 

naslednjih besedah:  

»Pravljico moramo pripovedovati in ne brati, da popolnoma razvije svoje tolažilne 

potenciale ter svoje simbolične in predvsem medčloveške pomene. Če jo beremo, jo 

moramo brati s čustveno vživetostjo v zgodbo in v otroka, s soobčutenjem tistega, kar mu 
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zgodba morda pomeni. Pripovedovanje je boljše kot branje, ker dopušča več 

prilagodljivosti« (str. 215).   

Tudi M. Kordigel Aberšek (2008) zagovarja pripovedovanje namesto branja besedila, saj je 

živo pripovedovanje bolj sugestivno in omogoča več stika z otrokom. A. Davies (2007) ne 

podpira dobesednega ponavljanja zapisanega, saj naj bi v tem primeru šlo za recitacijo, ki ne 

omogoča stika, prilagajanja in sodelovanja s poslušalci. Alastair (2012) se strinja, da pri 

dobesednem branju ne moremo vzpostaviti stika z otroki, saj je takrat vsa naša pozornost 

usmerjena na branje pravljice, veščine otrok pa so omejene samo na poslušanje.  

Za pristno doživetje pravljic je po besedah Zipesa (2004) pomembno večkratno ponavljanje 

istih pravljic:  

»Isto pravljico je potrebno večkrat prebrati, saj lahko samo tako ohranimo njene prvotne 

ideje, verovanja, prepričanja in onemogočimo, da bi zgodba postala abstraktna dogma. 

Pripoved nam tako omogoči, da lahko določena etična načela strnemo v našo zavest in 

domišljijo ter jih uporabimo v situacijah, ko ne vemo, kako neko stvar rešiti oz. se z njo 

spopasti« (str. 21).  

Pomen pripovedovanja pravljic je po besedah Zipesa (2004) najbolj odvisna od pripovedovalca 

in njegovega načina pripovedovanja zgodb, ki lahko poslušalce prepriča na različne načine. 

Avtor predlaga uporabo glasbe ter primernega tona in ritma pripovedovanja. Poleg teh so 

pomembni tudi dejavniki pripovedovanja zgodb, katere omenja Alastair (2012). Kot 

najpomembnejše omenja kakovost glasu (glasnost, ton in kontrola glasu), kontrola gibanja med 

pripovedovanjem (smer, hitrost gibanja, nadzor nad gibanjem…), prostor pripovedovanja ter 

uporaba lutk in drugih predmetov. 

A. Davies (2007) pravi, da moramo med pripovedovanjem pravljice navezati stik s poslušalci, 

pri čemer omenja nekaj glavnih in najpomembnejših dejavnikov:  

»Pri samem pripovedovanju moramo biti pozorni na držo telesa in na to, da se počutimo 

prijetno. Paziti moramo na glas in ritem pripovedi, na slikovitost pripovedovanja, 

zanemariti pa ne smemo niti prostora, v katerem zgodbo pripovedujemo. Z upoštevanjem 

teh dejavnikov lahko tudi povsem običajno zgodbo spremenimo v nekaj neverjetnega, 

čudežnega« (str. 28-29).  

Po mnenju Bettelheima (1999) se je po prebrani pravljici potrebno z otroki pogovoriti o njeni 

vsebini in njihovem doživljanju ob tem, saj naj bi otroci od pravljice tako zares nekaj pridobili.  

Otroci se lahko s pravljicami srečajo že zelo zgodaj v družini, kjer jih starši lahko uporabijo za 

sprostitev in zabavo otrok, izberejo pa jih lahko tudi namenoma za spodbujanje otrokovega 

govornega, spoznavnega in socialno-čustvenega razvoja. Kasneje, ko otrok prestopi prag vrtca 

ali šole, pa lahko pripovedovanje pravljic postane didaktična metoda, preko katere strokovni 

delavci uresničujejo predpisani kurikulum in učni načrt. Če izhajam iz lastnih izkušenj, menim, 

da je pri posredovanju pravljic najbolj pomembno, da pravljico pripovedujemo prosto in 

vzdržujemo očesni kontakt z vsemi prisotnimi otroki. Tako smo lahko ves čas pozorni na 

otrokove odzive, (ne)razumevanje prebranega, uravnavamo pa lahko tudi (ne)primerno vedenje 
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otrok. Pomembno je vključevanje otrok in vzpostavljanje interakcije z vsemi prisotnimi otroki, 

spodbujanje interakcij pa je pomembno tudi med samimi otroki.  

V teoretičnem uvodu magistrskega dela sem opisala značilnosti in pomen spodbujanja 

ustreznega socialnega in čustvenega razvoja otrok v zgodnjem in srednjem razvojnem obdobju, 

kjer otrok zapusti ožje družinsko okolje in prestopi prag vrtca oz. osnovne šole. Tako v vrtcu 

kot v šoli je poleg uresničevanja predpisanega kurikuluma in učnega načrta pomembno 

spodbujati socialno in čustveno kompetentnost otrok, pri čemer so nam na voljo različne metode 

in tehnike. V drugem delu predstavljam značilnosti pravljice, njene različne teorije in pomen 

pravljic za otroka v vzgojno-izobraževalnem procesu (razvojni in psihološki pomen, zlasti za 

socialno-čustveni razvoj otrok). V raziskovalnem delu naloge sem z izvedbo pravljičnih 

delavnic želela preveriti socialno-čustveno doživljanje in vedenje predšolskih in šolskih otrok.  

II EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMENA RAZISKOVANJA   

Socialni in čustveni razvoj otrok6 je pomembno spodbujati že v predšolskem obdobju. saj sta 

M. Zupančič in T. Kavčič (2007) z lastno raziskavo ugotovili, da: 

»[…] zgodnja vključitev otroka v vrtec nima neugodne vloge v razvoju njegove osebnosti, 

socialnega vedenja in v učni uspešnosti. Pri otrocih, ki so se zgodaj vključili v vrtec, se 

kažejo »prednosti« na področju njihovega socialnega vedenja in izraznosti osebnostnih 

potez, v primerjavi z otroki, ki so se v vrtec vključili kasneje« (str. 200).  

Pri tem je pomembno doseganje kakovostne predšolske vzgoje, ki je po besedah Layzerja 

(1993, po Marjanovič Umek, 2002) vezano na število in vrsto socialnih interakcij med otroki 

in odraslimi, na vrsto in vsebino interakcij med otroki, čustveno klimo v skupini ter na 

oblikovanje vrstniških skupin. Socialni in čustveni razvoj otrok je pomembno spodbujati tudi v 

šoli, pri čemer so po mnenju Krofliča (2001) strokovni delavci omejeni z zahtevami, določili 

šolskega kurikuluma in učnega načrta, z vzgojno-izobraževalnimi cilji in didaktičnimi 

vsebinami. Po Krofliču (1997) je zato pomembno uresničevati tako izobraževalne kot vzgojne 

cilje, pri čemer je na voljo veliko različnih metod in tehnik, s katerimi lahko spodbujamo razvoj 

otrokove osebnosti ter vplivamo na otrokov socialni in čustveni razvoj.  

Eden od načinov za spodbujanje socialnega in čustvenega razvoja otrok je uporaba problemsko 

naravnanih pravljic.  

Pravljica ima po Bettelheimu (1999) velik psihološki vpliv na otroka:  

»[…] pravljica otroka zabava, hkrati pa mu govori o njem samem in pospešuje razvoj 

njegove osebnosti. Svoj pomen posreduje na toliko različnih ravneh in otrokovo življenje 

bogati na toliko načinov, da nobena knjiga ne bi mogla opisati številnih in raznovrstnih 

koristi takšnih zgodb za otroka« (str. 18).  

                                                           
6 Z izrazom »otrok« poimenujem tako predšolske otroke v vrtcu kot učence v osnovni šoli.  
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Pomembno je zavedanje, da lahko pravljica na vsakega otroka vpliva drugače, saj pravljico 

vsak razume na svojevrsten in edinstven način (Bettelheim, 1999). Tudi M. Kordigel Aberšek 

(2008) poudarja vzgojno vrednost književnih besedil, ki so lahko pozitiven vzgled otrokovemu 

osebnostnemu razvoju. Otroci se lahko preko pravljice naučijo, kaj je prav in kaj ne, prestopijo 

lahko meje realnosti in vidijo svet iz različnih zornih kotov. S pomočjo književnih oseb lahko 

podoživijo različne načine razmišljanja, čustvovanja in ravnanja, s čimer se lahko identificirajo 

ali pa se od njih distancirajo. Zipes (2004) doda, da bi moralo pripovedovanje oz. poslušanje 

pravljic postati skupna izkušnja otrok in odraslih, kjer otroci dobijo priložnost za izražanje sebe, 

svojega mnenja in lastnih občutkov.  

Strokovni delavci v vrtcu in osnovni šoli naj bi poleg uresničevanja uradnega kurikula in učnega 

načrta skrbeli tudi za vzgojo otrok in spodbujali njihov socialni in čustveni razvoj (Kroflič, 

1997), pri čemer jim je po mnenju Zipesa (2004) poleg drugih medijev na voljo tudi 

pripovedovanje pravljic.  

V empiričnem delu želim preveriti otrokove odzive oz. značilnosti njihovega socialno-

čustvenega doživljanja in vedenja (izražanje veselja, zaupljivost, strpnost, socialna vključenost, 

mirnost in prosocialnost) ob pripovedovanju pravljic in različnih dejavnostih, povezanih s 

pravljicami. Zanima me socialno-čustveno doživljanje in vedenje predšolskih in šolskih otrok 

pred izvedbo pravljičnih delavnic, primerjava socialno-čustvenega doživljanja in vedenja 

predšolskih in šolskih otrok pred izvedbo pravljičnih delavnic in po njihovi izvedbi ter 

značilnosti socialno-čustvenega vedenja otrok glede na pravljico in obravnavano temo. Z 

izbranimi pravljicami in različnimi dejavnostmi bom na podlagi opaženih značilnosti oz. 

sprememb otrokovega socialno-čustvenega doživljanja in vedenja raziskala, kako so se 

predšolski in šolski otroci odzvali na posamezno pravljično delavnico.   

2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

V magistrskem delu želim odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:  

a. Kakšne so značilnosti določenih vidikov socialno-čustvenega doživljanja in vedenja 

predšolskih in šolskih otrok pred izvedbo pravljičnih delavnic?  

b. Kakšne so značilnosti socialno-čustvenega doživljanja in vedenja predšolskih in šolskih 

otrok pred izvedbo pravljičnih delavnic in po njihovi izvedbi?  

c. Kakšne so značilnosti določenih vidikov socialno-čustvenega doživljanja in vedenja 

predšolskih in šolskih otrok glede na obravnavano pravljico in njeno temo?  

3. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA  

V empiričnem delu magistrskega dela sem uporabila kvazi eksperimentalno metodo. Ta je 

temeljila na kombinaciji kvantitativnega in kvalitativnega raziskovalnega pristopa, z elementi 

akcijskega raziskovanja. Raziskovanje je vključevalo delno strukturirano opazovanje z 

udeležbo, izvedbo pravljičnih delavnic in kratke strukturirane pogovore z otroki.   
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3.1 OPIS VZORCA 

Vzorčenje je namensko, raziskovalni vzorec pa predstavljata skupini predšolskih in šolskih 

otrok. Skupino predšolskih otrok je sestavljalo 23 otrok, starih 4−5 let, skupino šolskih otrok 

pa 23 otrok, starih 7−8,5 let. Opazovala sem tako celotno skupino kot tudi posamezne otroke; 

v vsaki skupini sem natančneje opazovala štiri naključno izbrane otroke. V nadaljevanju bom 

opisala značilnosti posameznih otrok, ki sem jih natančneje opazovala skozi ves proces, glede 

na starost in spol. Za določitev starosti sem uporabila rojstne datume otrok, pri čemer sem 

upoštevala starost otrok na prvi dan opazovanja. V vrtcu sem opazovala dve deklici (4 leta in 6 

mesecev; 4 leta in 5 mesecev) in dva fanta (4 leta in 5 mesecev; 4 leta in 9 mesecev),  prav tako 

sem dve deklici (8 let in 5 mesecev; 8 let in 4 mesece) in dva fanta (7 let in 5 mesecev; 7 let in 

8 mesecev) opazovala v šoli.  

Tabela 1: Opis vzorca 

VRTEC ŠOLA 

VR1 (Lana7, 4 leta 6 mesecev)  OS1 (Maja, 8 let 5 mesecev) 

VR2 (Sara, 4 leta 5 mesecev) OS2 (Katja, 8 let 4 mesece)  

VR3 (David, 4 leta 5 mesecev) OS3 (Anže, 7 let 5 mesecev) 

VR4 (Rok, 4 leta 9 mesecev) OS4 (Vid, 7 let 8 mesecev) 

VR5 (skupina8 predšolskih otrok) OS5 (skupina šolskih otrok)  

 

3.2 OPIS RAZISKOVALNIH PRIPOMOČKOV    

Pridobivanje podatkov je potekalo na dva načina. Podatki so bili pridobljeni s pomočjo delno 

strukturiranega opazovanja z udeležbo, kjer sem vedenje predšolskih in šolskih otrok opazovala 

s pomočjo petstopenjskih ocenjevalnih lestvic9. Uporabila sem različne ocenjevalne lestvice za 

opazovanje posameznikov in za opazovanje celih skupin. Ocenjevalna lestvica za opazovanje 

posameznikov je bila na vsakem področju opazovanja sestavljena iz treh postavk, ki so 

opisovale en pol lestvice in treh postavk, ki so opisovale drugi pol lestvice; ocenjevalno lestvico 

za opazovanje skupine pa je sestavljala samo ena postavka. Za lažjo obdelavo podatkov sem po 

tri postavke na vsaki lestvici vrednotila obrnjeno, tako da je višja vrednost pomenila višjo 

stopnjo10 opazovanih področij vedenja (izražanje veselja, zaupljivost, strpnost, socialna 

vključenost, mirnost, prosocialnost). 

                                                           
7 Imena izbranih otrok so izmišljena.  
8 Opazovala sem celo skupino predšolskih otrok in celo skupino šolskih otrok, znotraj vsake skupine pa še štiri   

posamezne otroke. 
9 Primera ocenjevalne lestvice za opazovanje posameznikov in za opazovanje celotne skupine se nahajata v Prilogi 1 in 

Prilogi 2.  
10 Vedenje otrok sem opazovala na petstopenjski ocenjevalni lestvici, kjer je ocena 1 pomenila, da je opisano vedenje za 

otroka zelo malo veljalo, ocena 2 je pomenila, da je določeno vedenje malo veljalo, ocena 3 je pomenila, da je vedenje 

za otroka srednje veljalo, ocena 4 je pomenila, da je vedenje za otroka veliko veljalo in 5, da je opisano vedenje za otroka 

zelo veliko veljalo.  
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Med opazovanjem sem sproti beležila posebne dogodke in vedenje predšolskih in šolskih otrok, 

na podlagi zapisanega pa sem določene vidike socialno-čustvenega vedenja otrok kasneje 

ovrednotila s pomočjo ocenjevalnih lestvic. Na enak način sta vedenje predšolskih in šolskih 

otrok opazovali in vrednotili tudi vzgojiteljica in učiteljica, ki sta otroke opazovali med 

izvajanjem pravljičnih delavnic. Večina kategorij za opazovanje je bilo sicer vnaprej določenih, 

po mnenju Vogrinca (2008) pa je pomembno dopustiti tudi možnost za opazovanje nečesa, kar 

ni vnaprej načrtovano.  

Ocenjevalne lestvice sem sestavila na podlagi teoretičnih opredelitev socialnega in čustvenega 

razvoja otrok, po avtorjih M. Zupančič in T. Kavčič (2001) ter LaFreniere (2001, po Lešnik in 

Marjanovič Umek, 2005). Opazovala sem naslednja področja socialno-čustvenega doživljanja 

in vedenja otrok: veselje/žalost, zaupljivost/nezaupljivost, strpnost/nestrpnost, socialno 

vključevanje/socialno izključevanje, mirnost/agresivnost in prosocialnost/asocialnost.  

Podatke sem zbirala tudi s pomočjo strukturiranega intervjuja, katerega značilnost je enoten 

proces pridobivanja podatkov, kjer vpraševanci odgovarjajo na povsem enaka in vnaprej 

določena vprašanja (Vogrinc, 2008). Vnaprej določena vprašanja11 za intervjuje z otroki so 

izhajala iz tematike obravnavanih pravljic, vezana pa so bila tudi na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. Po vsaki pravljični delavnici sem vsakemu otroku v skupini oz. v razredu zastavila 

tri kratka vprašanja, ki so bila enaka za vse, njihove odgovore pa sem si sproti dobesedno 

zapisovala.  

3.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  

Najprej sem vzpostavila stik z vodstvom izbranega vrtca in šole. Predstavila sem jim namen in 

cilje magistrskega dela ter jih zaprosila za pomoč in sodelovanje pri postopku zbiranja 

podatkov. Skupaj smo izbrali primerno skupino otrok v vrtcu in osnovni šoli ter pridobili 

soglasja njihovih staršev. Podatke sem začela zbirati v vrtcu, enak postopek pa sem ponovila 

tudi v osnovni šoli. Opazovala sem skupino predšolskih in skupino šolskih otrok, znotraj vsake 

skupine pa še štiri naključno izbrane otroke (dve deklici in dva fanta). Tako v vrtcu kot v šoli 

sem najprej dvakrat ves dan opazovala določene vidike socialno-čustvenega doživljanja in 

vedenja otrok (komponente čustvenega izražanja: veselje−žalost, zaupljivost−nezaupljivost, 

strpnost−nestrpnost in komponente interakcij z vrstniki: socialno vključevanje−socialno 

izključevanje, mirnost−agresivnost, prosocialnost−asocialnost). Ob opazovanju sem si 

zapisovala pomembne dogodke in vedenje otrok, na podlagi tega pa sem izpolnjevala 

ocenjevalne lestvice. Nato sem izvedla štiri pravljične delavnice v obsegu dveh šolskih ur 

(skupaj osem šolskih ur v vrtcu in osem šolskih ur v šoli). Osrednja tema prve pravljične 

delavnice je bila prepoznavanje in izražanje čustev veselja, žalosti in jeze, druga delavnica je 

potekala na temo strpnosti do drugačnosti, tretja in četrta delavnica pa na temo medosebnih 

odnosov in konstruktivnega reševanja konfliktov. Po izvedbi vsake pravljične delavnice sem z 

vsakim otrokom opravila kratek pogovor o temi pravljice. Med izvajanjem delavnic sta bili 

prisotni tudi vzgojiteljica oz. učiteljica, ki sta med delavnico in še ves dan po njeni izvedbi 

opazovali določene komponente socialno-čustvenega doživljanja in vedenja otrok. Med 

                                                           
11 Vprašanja, ki sem jih otrokom zastavila v intervjujih se nahajajo v Prilogi 4.  
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opazovanjem sta zapisovali pomembne opažene dogodke v razredu/skupini in vedenje otrok 

vrednotili s pomočjo enakih ocenjevalnih lestvic, kot sem jih pri uvodnem opazovanju 

uporabila sama. Skupini predšolskih in šolskih otrok ter izbrane posameznike sem dvakrat ves 

dan opazovala tudi po izvedbi pravljičnih delavnic.  

Tabela 2: Prikaz postopka zbiranja podatkov v vrtcu in v šoli 

VRTEC Časovni okvir Opazovalec 

Opazovanje pred pravljičnimi delavnicami 15.3.2016 (7.30-

14.00) 

lastno opazovanje 

Opazovanje pred pravljičnimi delavnicami 16.3.2016 (7.30-

14.00) 

lastno opazovanje 

1. pravljična delavnica: ČUSTVA 22.3.2016 (8.30-

10.00) 

opazovanje vzgojitelja (cel 

dan) + pogovori z otroki 

2. pravljična delavnica: DRUGAČNOST 30.3.2016 (8.30-

10.00) 

opazovanje vzgojitelja (cel 

dan) + pogovori z otroki 

3. pravljična delavnica: MEDOSEBNI 

ODNOSI 

31.3.2016 (8.30-

10.00) 

opazovanje vzgojitelja (cel 

dan) + pogovori z otroki 

4. pravljična delavnica: REŠEVANJE 

KONFLIKTOV 

4.4.2016 (8.30-

10.00) 

opazovanje vzgojitelja (cel 

dan) + pogovori z otroki 

Opazovanje po pravljičnih delavnicah 5.4.2016 (7.30-

14.00) 

lastno opazovanje 

Opazovanje po pravljičnih delavnicah 7.4.2016 (7.30-

14.00) 

lastno opazovanje 

ŠOLA Časovni okvir  Opazovalec 

Opazovanje pred pravljičnimi delavnicami 12.5.2016 (8.00-

12.40) 

lastno opazovanje 

Opazovanje pred pravljičnimi delavnicami 13.5.2016 (8.00-

12.40) 

lastno opazovanje 

1. pravljična delavnica: ČUSTVA 17.5.2016 (8.00-

9.30) 

opazovanje učitelja (cel 

dan)+ pogovori z otroki 

2. pravljična delavnica: DRUGAČNOST 18.5.2016 (8.00-

9.30) 

opazovanje učitelja (cel 

dan)+ pogovori z otroki 

3. pravljična delavnica: MEDOSEBNI 

ODNOSI 

23.5.2016 (8.00-

9.30) 

opazovanje učitelja (cel 

dan)+ pogovori z otroki 

4. pravljična delavnica: REŠEVANJE 

KONFLIKTOV 

24.5.2016 (8.00-

9.30) 

opazovanje učitelja (cel 

dan)+ pogovori z otroki 

Opazovanje po pravljičnih delavnicah 6.6.2016 (8.00-

12.40) 

lastno opazovanje 

Opazovanje po pravljičnih delavnicah 7.6.2016 (8.00-

12.40) 

lastno opazovanje 
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3.3.1 Osnovne značilnosti, vsebina in potek pravljičnih delavnic12 

STAROST OTROK: 4–8,5 let 

ŠTEVILO OTROK: 20–23 otrok 

VRSTA PRAVLJIC: sodobna umetna pravljica 

CILJI:  

- razvijanje zmožnosti poslušanja umetnostnega besedila; 

- pogovor o različnih temah: prepoznavanje in izražanje čustev, empatija, medosebni 

odnosi in prijateljstvo, reševanje konfliktov, sprejemanje drugačnosti; 

- spodbujanje socialnega in čustvenega razvoja prek različnih pravljic in z njimi 

povezanih nalog, dejavnosti; 

- razvijanje sposobnosti za identifikacijo s književnimi osebami (npr. identifikacija z 

glavnim junakom);  

- učenje samostojnega pripovedovanja;  

- učenje izražanja svojih misli, čustev, občutkov;  

- navezovanje stikov z vrstniki in sodelovanje z njimi;  

- razvijanje sposobnosti razumevanja in izražanja besedilne stvarnosti (razumevanje 

dogajanja);  

- sprostitev, doživljanje ugodja, veselja in zabave.  

METODE: prosto pripovedovanje, pripovedovanje (otrok) ob slikah, opisovanje, pogovor, delo 

z besedilom, nadaljevanje zgodbe, igra vlog, socialne igre. 

OBLIKE: frontalna, skupinska, individualna.  

PRIPOMOČKI: slikanice, žoga, kocka, loparji, nalepke, slike, fotografije, klopčič volne, 

ogledalo, škatla, zvonček, igrača (ovca). 

V nadaljevanju bom predstavila vsebino in potek pravljičnih delavnic po naslednjih točkah:  

- UVODNA FAZA: motivacija in priprava na pripovedovanje pravljice; pogovor o temi; 

- OSREDNJA FAZA: branje oz. pripovedovanje pravljice; 

- SKLEPNA FAZA: pogovor o izbrani pravljici, nove naloge. 

UVODNA FAZA: motivacija in priprava na pripovedovanje pravljice, pogovor o temi. 

Pred vsako delavnico sem otroke želela pripraviti na poslušanje pravljice tako, da sem jih 

motivirala z uvodno socialno igro. Tako smo skupaj z otroki sprostili napeto ozračje in 

premagali zadržanost nekaterih otrok. Nekatere socialne igre so bile v uvodu namenjene 

spoznavanju same teme pravljice (prijateljstvo, medosebni odnosi, reševanje konfliktov), 

nekatere pa so bile namenjene spoznavanju otrok v skupini in njihovi sprostitvi. Uvodne 

aktivnosti so bile namenjene pripravi otrok na pravljico in obravnavano temo, po uvodnih 

aktivnostih pa smo vsakič ponovili tudi vzpostavljena pravila in priklicali pravljično tišino. 

Pravljična tišina je bila pogoj za začetek pripovedovanja pravljice, kar smo naznanili z njeno 

napovedjo in predstavitvijo njene naslovnice (naslov, avtor).  

                                                           
12 V Prilogi 3 je prikazan podroben potek vseh štirih pravljičnih delavnic, ki sem jih izvedla v vrtcu in v šoli. Nekatere 

dejavnosti so bile prilagojene starosti otrok, kar sem tudi posebej označila.  
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OSREDNJA FAZA: branje oz. pripovedovanje pravljice.  

Na pripovedovanje pravljice sem se pripravila tako, da sem pravljico pred njenim 

posredovanjem večkrat samostojno prebrala. Pravljične delavnice so potekale v krogu, otroci 

pa so sedeli vsak na svojem stolu. Otroke sem najprej pozdravila in jih vprašala po njihovem 

trenutnem počutju. Na prvih dveh delavnicah smo nekaj časa porabili tudi za predstavitev otrok 

in njihovih imen. Otrokom pravljic nisem brala, ampak sem jih prosto pripovedovala. Občasno 

sem pravljice pripovedovala s pomočjo slikanic, saj je otroke zanimala tudi slikovna 

predstavitev pravljice. Pri posredovanju pravljic sem bila pozorna na očesni stik z vsemi 

prisotnimi otroki, pozorna sem bila tudi na njihove odzive. Pripovedovala sem jasno, glasno in 

počasi. Pozorna sem bila tudi na ton, glasnost in višino glasu, odvisno od dogajanja v pravljici. 

Otrokom sem razlagala morebitne neznane besede in ves čas preverjala njihovo razumevanje 

pripovedovanega.  

SKLEPNA FAZA: pogovor o izbrani pravljici, nove naloge. 

Vsaka pravljica ima svojo sporočilno vrednost oz. določeno tematiko, zato sem na podlagi 

vsake pravljice in njenega sporočila sem izpeljala različne naloge in dejavnosti. Tako sem 

otrokom dala priložnost za izražanje njihovih misli, doživetij in občutkov ob pravljici. Pravljico 

so lahko otroci preoblikovali, dopolnili in jo podoživeli na povsem svoj način. To sem izvedla 

s pomočjo različnih metod in pripomočkov: fotografij, slik, nalepk, plakata, kocke (polepljene 

z različnimi izrazi čustev), preko igre vlog, socialnih iger ter pripovedovanja zgodb po vzorcu 

z metodo klopčiča volne.  

3.3.1.1 Izbor pravljic  

Skozi izbrane pravljice sem otrokom želela približati različne problemske teme, jih spodbuditi 

k razmisleku o teh temah in opazovati njihove odzive nanje. Skušala sem jih spodbuditi k 

razmisleku in pogovoru o prepoznavanju, izražanju čustev ter o empatiji, strpnosti do 

drugačnosti ter o prijateljstvu, medosebnih odnosih in konstruktivnem reševanju konfliktov. 

Izbrala sem sodobne umetne pravljice, pri izboru pravljic pa sem bila najbolj pozorna na njeno 

glavno temo in sporočilno vrednost. 

 

Slika 1: Zakaj je bil rožnati slonček žalosten in kako je spet postal srečen  

Vir: Weitze, M. (1999). Zakaj je bil rožnati slonček žalosten in kako je spet postal srečen. 

Ljubljana: Slovenska knjiga. (ilustrator: Eric Battut) 

Vrsta pravljice: sodobna umetna pravljica.  
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Tema: prepoznavanje in izražanje osnovnih čustev (veselje, žalost, jeza), prijateljstvo, empatija, 

drugačnost. 

 

Slika 2: Veveriček posebne sorte 

Vir: Makarovič, S. (1994). Veveriček posebne sorte. Dob pri Domžalah: Miš. (ilustrator: 

Marjan Manček)  

Vrsta pravljice: sodobna umetna pravljica.  

Tema: drugačnost, strpnost, medosebni odnosi, prijateljstvo, empatija. 

 

 

 

 

 

Slika 3: Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir 

Vir: Mlakar, I. (2006). Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir. Radovljica: Didakta. 

(ilustratorka: Kristina Krhin) 

Vrsta pravljice: sodobna umetna pravljica.  

Tema: reševanje konfliktov, medosebni odnosi. 

 

Slika 4: Koštrun prepirun ali Kako se lahko izognemo prepiru 

Vir: Spathelf, B. (2002). Koštrun prepirun ali Kako se lahko izognemo prepiru. Ljubljana: Kres. 

(ilustratorka: Susanne Szesny) 
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Vrsta pravljice: sodobna umetna pravljica.  

Tema: reševanje konfliktov, medosebni odnosi.  

3.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV  

Empirično gradivo je bilo obdelano s kombinacijo kvantitativne in kvalitativne analize. Zaradi 

nizkega števila udeležencev (opazovala sem osem posameznih otrok in dve skupini) je bila 

uporabljena opisna statistika, zato je obdelava podatkov potekala deskriptivno. V statističnem 

programu SPSS sem uporabila statistiko numeričnih spremenljivk; izračunala sem srednje 

vrednosti iz ocen opazovanega vedenja otrok in rezultate prikazala v tabelah.  

Opisi opazovanega vedenja otrok in posebnih dogodkov, ki sem jih beležila med opazovanjem, 

so bili podlaga za izpolnjevanje ocenjevalnih lestvic (posebej za posameznike in za skupino). 

Podatke iz ocenjevalnih lestvic sem nato prenesla v program SPSS, kjer sem določila 

spremenljivke in vnesla ocene izraženosti določenega vedenja pri otrocih. Vnesla sem podatke 

ločeno za vsakega opazovanega otroka in za celotno skupino, za vsako opazovanje posebej (od 

prvega do osmega opazovanja). Nato sem iz ocen izraženosti določenih vidikov socialno-

čustvenega vedenja izračunala povprečno stopnjo izraženosti vedenja posameznih otrok in 

celotne skupine. Pri tem sem računala mere srednjih vrednosti oz. aritmetične sredine 

izraženosti opazovanega vedenja. Zanimala me je povprečna izraženost določenega vedenja 

otrok pri prvem in drugem opazovanju skupaj ter izraženost vedenja otrok pri predzadnjem in 

zadnjem opazovanju skupaj (izraženost socialno-čustvenega doživljanja in vedenja otrok pred 

izvajanjem pravljičnih ur in po njihovem izvajanju). Enako sem računala povprečno izraženost 

določenega vedenja za opazovanja, ki so bila izvedena med izvajanjem pravljičnih ur (od 

tretjega do šestega opazovanja).  

Pridobljene podatke sem prikazala v tabelah, ločenih za posameznike in celotni skupini, na 

koncu pa sem izraženost določenih področij socialno-čustvenega vedenja posameznih otrok in 

skupin prikazala tudi grafično. Grafično sem prikazala vedenje posameznih otrok in celotnih 

skupin pred izvedbo pravljičnih delavnic, med izvedbo pravljičnih delavnic in po izvedbi 

pravljičnih delavnic.  

Drugi del obdelave podatkov je potekal s kvalitativno analizo, katere osrednji del je po  

Vogrincu (2008) proces kodiranja. Kvalitativna analiza poteka z določitvijo enot kodiranja, 

zapisa ustreznih pojmov in analiziranja značilnosti teh pojmov, ki pripeljejo do neke pojasnitve 

ali teoretične razlage (Vogrinc, 2008). Kvalitativne podatke lahko po besedah Meseca (1998, 

po Vogrinc, 2008, str. 61) analiziramo v naslednjem vrstnem redu: »urejanje gradiva, določitev 

enot kodiranja, kodiranje, izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij«.  

Pogovore z otroki sem sproti dobesedno zapisovala, zato sem zapise uredila, jim pripisala kode 

ter jih združila v kategorije. Podatke sem prikazala v tabelah, ločeno za posameznike in za celo 

skupino, kjer sem uporabila zapisane kategorije. Podatke sem prikazala ločeno po zastavljenih 

vprašanjih, ki so bila enaka za vse predšolske in šolske otroke. 
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4. PRIKAZ REZULTATOV IN INTERPRETACIJA  

Rezultate, ki sem jih pridobila z empirično raziskavo, bom prikazala po vsebinskih sklopih, kot 

jih predvidevajo posamezna raziskovalna vprašanja.  

4.1 ZNAČILNOSTI SOCIALNO-ČUSTVENEGA DOŽIVLJANJA IN VEDENJA 

PREDŠOLSKIH IN ŠOLSKIH OTROK GLEDE NA NJIHOVO STAROST PRED 

IZVEDBO PRAVLJIČNIH DELAVNIC  

Pri prvem raziskovalnem vprašanju so me zanimale značilnosti določenih vidikov socialno-

čustvenega doživljanja in vedenja predšolskih in šolskih otrok pred izvedbo pravljičnih 

delavnic.  

Opazovala sem celotni skupini predšolskih in šolskih otrok, znotraj vsake skupine pa še štiri 

naključno izbrane posameznike. Vedenje otrok sem ocenjevala s pomočjo ocenjevalne 

lestvice13, kjer sem opazovala naslednja področja socialno-čustvenega doživljanja in vedenja:  

- veselje/žalost (nasmejanost, dobro razpoloženje, sodelovanje/žalost, slaba volja, ne-

sodelovanje); 

- zaupljivost/nezaupljivost (navezovanje stikov, radovednost, sproščenost/zadrževanje na 

obrobju skupine, zadržanost do novosti, plašnost);  

- strpnost/nestrpnost (nadzorovanje lastnih čustev, upoštevanje želja in potreb drugih, 

sprejemanje omejitev/ jeza, razdražljivost, vzkipljivost, neupoštevanje omejitev);  

- socialno vključevanje/socialno izključevanje (vključevanje med vrstnike, priljubljenost, 

odzivanje na vrstnike/osamljenost, izključenost, ne-odzivanje na vrstnike);  

- mirnost/agresivnost (mirno reševanje sporov, prijaznost do drugih, skupno reševanje 

problemov/reševanje sporov s fizičnim nasiljem in čustvenimi izbruhi, uničevanje tuje 

lastnine);  

- prosocialnost/asocialnost (dovzetnost za čustva drugih otrok, vživljanje v druge, pomoč 

drugim/ ne-prepoznavanje in ne-upoštevanje čustev drugih otrok, središče pozornosti, 

nezmožnost pomoči drugemu). 

4.1.1 Primerjava socialno-čustvenega doživljanja in vedenja skupine predšolskih in 

šolskih otrok pred izvedbo pravljičnih delavnic  

V nadaljevanju bom prikazala rezultate povprečne izraženosti socialno-čustvenega doživljanja 

in vedenja skupine predšolskih in šolskih otrok pred izvedbo pravljičnih delavnic. Povprečno 

vrednost (M) izraženosti določenega vedenja otrok sem izračunala na podlagi rezultatov prvega 

in drugega opazovanja skupaj, torej pred začetkom izvajanja pravljičnih delavnic. 

 

                                                           
13 Pri opazovanju posameznih otrok sem uporabila ocenjevalno lestvico, sestavljeno iz treh postavk, ki so opisovale en 

pol lestvice in treh postavk, ki so opisovale drugi pol lestvice. Pri opazovanju skupine sem uporabila ocenjevalno 

lestvico, sestavljeno iz samo ene postavke. 
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Tabela 3: Povprečna izraženost določenih področij socialno-čustvenega doživljanja in vedenja skupine 

predšolskih in šolskih otrok pred izvedbo pravljičnih delavnic  

Področje 
14opazovanja  

Veselje Zaupljivost Strpnost Socialna 

vključenost 

Mirnost Prosocialnost 

SKUPINA 

VRTEC 

4,00 4,50 1,50 4,50 1,00 3,50 

SKUPINA 

ŠOLA 

5,00 4,50 4,00 4,50 4,00 4,50 

M… povprečna izraženost določenih vidikov socialno-čustvenega vedenja otrok pred izvedbo pravljičnih delavnic. 

Čustvo veselja je bilo bolj izraženo pri skupini šolskih otrok (5,00), kakor pri skupini 

predšolskih otrok (4,00), čeprav so bili tudi predšolski otroci na področju veselja visoko 

ocenjeni. Tako predšolski kot šolski otroci so bili zelo zaupljivi (4,50) in dobro socialno 

vključeni (4,50), nekoliko večje razlike med skupinama so se pojavile pri oceni strpnosti in 

mirnosti. Predšolski otroci so bili zelo malo oz. malo strpni (1,50) do drugih otrok, nekoliko 

bolj strpni do vrstnikov so bili šolski otroci (4,00). Tudi pri oceni mirnosti so izstopali 

predšolski otroci, ki so bili zelo nemirni (1,00), medtem ko je bila šolska skupina otrok veliko 

bolj mirna (4,00). Prosocialnost je bila med predšolskimi otroki delno izražena (3,50), nekoliko 

bolj izražena je bila med šolskimi otroki (4,5).  

Pred izvajanjem pravljičnih delavnic se starostne razlike15 med opazovanima skupinama otrok 

najbolj nakazujejo pri izraženosti njihove strpnosti/nestrpnosti ter mirnosti/agresivnosti. Pri tem 

je izstopala skupina predšolskih otrok, ki je bila manj strpna in mirna kakor skupina šolskih 

otrok.  

Na podlagi rezultatov ugotavljam, da so predšolski otroci v manjši meri nadzorovali svoja 

čustva, bili so manj pozorni na želje, potrebe drugih otrok in v manjši meri sprejemali omejitve 

odraslih kakor šolski otroci. V večji meri so izražali čustvo jeze, bili so bolj razdražljivi in 

vzkipljivi. Poleg tega so predšolski otroci bolj agresivno reševali spore s svojimi vrstniki kakor 

otroci v šoli.  

Pridobljeni rezultati se skladajo z besedami D. E. Papalie in sod. (2003) ki pravijo, da naj bi 

otroci s prehodom iz zgodnjega v srednje otroštvo postajali vse bolj prosocialni in izražali vse 

manj agresivnega vedenja. Po šestem oz. sedmem letu naj bi otroci postali vse bolj sodelovalni, 

manj egocentrični, bolj empatični in spretnejši v sporazumevanju. Sposobni so se vživeti v 

nekoga drugega in razumeti njegovo vedenje, v skladu s tem pa razviti pozitivne načine 

sporazumevanja z njim.  

 

                                                           
14 Področja opazovanja in njihovo zaporedje je izbrano na podlagi teoretičnih opredelitev socialno-čustvenega razvoja 

otrok, po avtorjih M. Zupančič in T. Kavčič (2001) ter LaFreniere (2001, po Lešnik in Marjanovič Umek, 2005).  
15 V interpretaciji podatkov večkrat omenjam ugotovljene »razlike« med otroki, pri čemer ne govorim o statistično 

pomembnih razlikah. Pridobljeni rezultati veljajo samo za izvedeno empirično raziskavo, kot pojavljajoči se trend v 

značilnostih vedenja izbranih predšolskih in šolskih otrok. Rezultati veljajo samo za izbrani vzorec, zato posploševanje 

ni mogoče. 



 57 

4.1.2 Primerjava socialno-čustvenega doživljanja in vedenja posameznih predšolskih in 

šolskih otrok pred izvedbo pravljičnih delavnic 

V nadaljevanju bom prikazala rezultate povprečne izraženosti socialno-čustvenega doživljanja 

in vedenja skupine predšolskih in šolskih otrok pred izvedbo pravljičnih delavnic. 

Tabela 4: Povprečna izraženost določenih področij socialno-čustvenega doživljanja in vedenja 

posameznih predšolskih in šolskih otrok pred izvedbo pravljičnih delavnic  
 

M… povprečna izraženost določenih vidikov socialno-čustvenega vedenja posameznih otrok pred izvedbo 

pravljičnih delavnic. 

Čustvo veselja je bilo pri vseh opazovanih predšolskih otrocih v povprečju dokaj visoko 

izraženo; najmanj izraženo je bilo pri otroku VR2 (3,33), najbolj pa pri VR1 (4,83). Tudi na 

področju zaupljivosti je bilo vedenje predšolskih otrok dokaj visoko ocenjeno; najmanj 

zaupljiva je bila VR2 (3,58), najbolj pa VR1 (4,92). Nekoliko nižje ocene vedenja so predšolski 

otroci dobili na področju strpnosti in mirnosti. Najmanj strpna je bila VR1 (2,17), najbolj strpna 

pa VR2 (3,92). Najbolj nemiren je bil VR3 (2,58), vsi ostali otroci so bili srednje do zelo mirni 

(od 3,00 do 4,33). Vsi opazovani predšolski otroci so bili dobro socialno vključeni, najmanj 

socialno vključena je pri tem bila VR2 (3,58). Na področju prosocialnosti so se med 

predšolskimi otroki pokazale minimalne razlike (od 3,50 do 4,08).  

V šoli je bila pri ocenjevanju izraženosti čustva veselja in zaupljivosti najnižje ocenjena OS1 

(3,83), najvišje pa OS2 (5,00); tudi vedenje ostalih šolskih otrok je bilo na teh področjih 

ocenjeno visoko. Šolski otroci so bili v veliki meri strpni do drugih, razlike med njimi so bile 

majhne (od 3,83 do 4,58). Šolski otroci so bili dobro socialno vključeni, saj so bile povprečne 

ocene vseh opazovanih otrok višje od 4,00. Najbolj nemiren je bil OS4 (3,25), najbolj mirna pa 

je bila OS1 (5,00). Šolski otroci so se izkazali za zelo prosocialne, na tem področju izstopa le 

OS4 (2,92).   

Med predšolskimi otroki izstopa VR1, katere socialno-čustveno vedenje je bilo pred izvedbo 

pravljičnih delavnic najvišje ocenjeno na štirih področjih (veselje, zaupljivost, socialna 

Področje 

opazovanja 

Veselje Zaupljivost Strpnost Socialna 

vključenost 

Mirnost Prosocialnost 

VR1 (Lana) 4,83 4,92 2,17 4,92 3,33 4,08 

VR2 (Sara) 3,33 3,58 3,92 3,58 4,33 4,08 

VR3 (David) 4,17 4,67 2,75 4,58 2,58 3,50 

VR4 (Rok) 4,25 4,58 3,33 4,08 3,00 3,75 

OS1 (Maja) 3,83 3,83 4,42 4,50 5,00 4,83 

OS2 (Katja) 5,00 5,00 4,58 5,00 4,58 4,42 

OS3 (Anže) 4,92 4,92 4,08 4,83 4,42 4,50 

OS4 (Vid) 4,42 4,25 3,83 4,08 3,25 2,92 
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vključenost in prosocialnost), najnižje od vseh predšolskih otrok pa je bilo njeno vedenje 

ocenjeno na področju strpnosti. Vedenje VR2 je bilo med predšolskimi otroki najnižje ocenjeno 

na področju veselja, zaupljivosti in socialne vključenosti, bila pa je najbolj strpna, mirna in 

prosocialna. VR3 je izstopal le na področju mirnosti in prosocialnosti, ki je bilo pri njem 

najmanj izraženo; VR4 pa ni posebej izstopal nikjer, na vseh področjih je bilo njegovo vedenje 

ocenjeno srednje do zelo visoko (od 3,00 do 4,58).  

Med šolskimi otroki je bilo vedenje OS1 najnižje ocenjeno na področju čustva veselja in 

zaupljivosti, najvišje pa na področju mirnosti in prosocialnosti. Vedenje OS2 je bilo najvišje 

med šolskimi otroki ocenjeno na področju izraženosti čustva veselja, zaupljivosti, strpnosti in 

socialni vključenosti. Vedenje OS3 ni posebej izstopalo nikjer, na vseh opazovanih področjih 

je dosegel zelo visoke ocene (od 4,08 do 4,92). OS4 se je med šolskimi otroki izkazal za najmanj 

strpnega, socialno vključenega, mirnega in prosocialnega.  

Čustvo veselja je bilo podobno visoko izraženo tako med posameznimi predšolskimi kot 

šolskimi otroki; tako predšolski kot šolski otroci so bili veseli, nasmejani, dobro razpoloženi in 

sodelovalni. Predšolski in šolski otroci so bili tudi podobno zaupljivi in socialno vključeni. 

Rezultati kažejo, da so tako posamezniki v vrtcu kot v šoli v veliki meri navezovali stike z 

drugimi, bili so radovedni in sproščeni. Poleg tega so bili dobro socialno vključeni, kar kaže na 

njihovo priljubljenost med vrstniki ter na vključevanje in odzivanje na vrstnike.  

Največje starostne razlike med posameznimi opazovanimi otroki so se pojavile pri strpnosti in 

mirnosti; posamezni predšolski otroci so bili nekoliko manj strpni in mirni kakor šolski otroci. 

Rezultati kažejo na to, da so bili posamezni šolski otroci bolj sposobni nadzorovati lastna 

čustva, upoštevati želje in potrebe drugih ter sprejemati omejitve s strani odraslih. Poleg tega 

so bili posamezniki v šoli bolj prijazni do drugih, bolj sposobni mirnega reševanja sporov in 

skupnega reševanja problemov kakor posamezniki v vrtcu, kar lahko povežem z besedami D. 

E. Papalie in sod. (2003), ki pravijo, da so otroci po šestem ali sedmem letu manj agresivni, 

bolj pripravljeni na sodelovanje, manj egocentrični, bolj empatični in spretni v sporazumevanju. 

Posamezniki v vrtcu so spore večkrat reševali s fizičnim nasiljem in čustvenimi izbruhi, 

uničevali so tudi lastnino vrstnikov (igrače). Po D. E. Papalii in sod. (2003) je za predšolske 

otroke značilno instrumentalno agresivno vedenje, ki se najpogosteje izraža v družabni igri in 

pomeni sredstvo za dosego nekega cilja. Tisti otroci, ki se več prepirajo, so tudi bolj družabni 

in socialno kompetentni, zato je agresivno vedenje nujen korak na poti socialnega razvoja. 

Durkin (1995) k temu doda, da fizično agresivno vedenje od četrtega leta dalje nadomešča 

verbalno agresivno vedenje, v obliki zmerjanja in groženj, pojavijo pa se tudi maščevalnost, 

negativizem in zlovoljnost.  

Kljub temu, da so medosebni konflikti med otroki nezaželeni, imajo po mnenju M. Zupančič in 

T. Kavčič (2007) tudi pozitivno razvojno funkcijo. Občasni vrstniški konflikti in njihovo 

ustrezno reševanje vplivajo na zmožnost otrokove prosocialne interakcije, kar gradi njegovo 

družabnost in socialne spretnosti. To lahko povežem z ugotovitvijo, da so se majhne razlike 

med predšolskimi in šolskimi otroki pojavile tudi na področju prosocialnosti, kjer so se 

posamezni šolski otroci izkazali za nekoliko bolj občutljive do vrstnikov in njihovih čustev, 
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vrstnikom so znali pomagati in jim stati ob strani.  Avtorici M. Zupančič in T. Kavčič (2007) 

sta na podlagi lastne študije ugotovili, da različne oblike prosocialnega vedenja (pomoč 

drugemu, deljenje stvari) povečujejo socialno vedenje in zmanjšujejo pojav agresivnega 

vedenja. Socialno kompetentni otroci naj bi bili bolj sprejeti med vrstniki, prejeli naj bi tudi več 

opore s strani vrstnikov. To otroke dodatno motivira za sodelovanje pri pouku oz. pri vodenih 

dejavnostih v vrtcu, k socialno kompetentnemu vedenju in k upoštevanju pravil.  

4.2 ZNAČILNOSTI SOCIALNO-ČUSTVENEGA DOŽIVLJANJA IN VEDENJA 

PREDŠOLSKIH IN ŠOLSKIH OTROK PRED IN PO IZVAJANJU PRAVLJIČNIH 

DELAVNIC  

Pri drugem raziskovalnem vprašanju sem primerjala značilnosti določenih vidikov socialno-

čustvenega doživljanja in vedenja predšolskih in šolskih otrok pred izvedbo pravljičnih 

delavnic in po njihovi izvedbi.  

Za spodbujanje osebnostnega in socialno-čustvenega razvoja otrok obstajajo različne metode 

in tehnike; s procesom izvajanja pravljičnih delavnic sem želela spodbuditi ustrezno socialno-

čustveno doživljanje in vedenje predšolskih in šolskih otrok. Bettelheim (1999) zagovarja 

vrednost pravljic, ki izhajajo iz otrokovega psihološkega in čustvenega stanja, za otrokov 

razvoj. Pravljice se ukvarjajo s splošnimi človeškimi problemi, oblikujejo otrokov razvijajoči 

se jaz in spodbujajo njegov razvoj. S pripovedovanjem pravljice lahko otrokom nudimo učne 

izkušnje, ki lahko po Warden in Christie (2001) pomenijo priložnost za razmišljanje o lastnem 

razumevanju medosebnih odnosov in moralnih vrednot, priložnost za izboljšanje medosebnih 

spretnosti in razvoj strategij za ustrezno socialno vedenje.  

4.2.1 Primerjava socialno-čustvenega doživljanja in vedenja skupine predšolskih in 

šolskih otrok pred in po izvedbi pravljičnih delavnic  

V nadaljevanju bom primerjala povprečno izraženost določenih vidikov socialno-čustvenega 

doživljanja in vedenja skupine predšolskih in šolskih otrok pred izvedbo pravljičnih delavnic 

in po njihovi izvedbi. Povprečno vrednost (M) izraženosti določenega vedenja otrok sem 

izračunala na podlagi rezultatov prvega in drugega opazovanja (pred izvedbo pravljičnih 

delavnic) ter sedmega in osmega opazovanja (po izvedbi pravljičnih delavnic).  

Tabela 5: Povprečna izraženost določenih vidikov socialno-čustvenega doživljanja in vedenja skupine 

predšolskih in šolskih otrok pred in po izvedbi pravljičnih delavnic  

Področje 

opazovanja 

Veselje Zaupljivost Strpnost Socialna 

vključenost 

Mirnost Prosocialnost  

SKUPINA 

VRTEC pred 

4,00 4,50 1,50 4,50 1,00 3,50 

SKUPINA 

VRTEC po 

5,00 5,00 3,50 5,00 3,50 4,00 

SKUPINA 

ŠOLA pred 

5,00 4,50 4,00 4,50 4,00 4,50 

SKUPINA 

ŠOLA po 

5,00 5,00 3,00 5,00 3,50 3,50 
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M… povprečna izraženost določenih vidikov socialno-čustvenega vedenja otrok, ki sem jih opazovala 2x pred in 

2x po izvedbi pravljičnih delavnic; pred… opazovanje pred izvedbo pravljičnih delavnic; po… opazovanje po 

izvedbi pravljičnih delavnic.  

Čustvo veselja je bilo pri obeh skupinah tako pred kot po izvedbi pravljičnih delavnic zelo 

visoko izraženo (5,00), nekoliko manj veseli (4,00) so bili predšolski otroci pred delavnicami. 

Tako predšolski kot šolski otroci so bili enako zaupljivi in socialno vključeni pred delavnicami 

(4,50) kot po pravljičnih delavnicah (5,00). Vedenje predšolskih otrok je bilo pred pravljičnimi 

delavnicami na vseh opazovanih področjih nižje ocenjeno kakor po njihovi izvedbi. Vedenje 

šolskih otrok je napredovalo na področju zaupljivosti in socialne vključenosti, na področju 

strpnosti, mirnosti in prosocialnosti pa je nazadovalo.  

Na področju strpnosti, mirnosti in prosocialnosti so bile pri opazovanih skupinah predšolskih 

in šolskih prisotne vedenjske razlike med stanjem pred delavnicami in po njih. Predšolski otroci 

so bili pred izvedbo pravljičnih delavnic nekoliko bolj nestrpni (1,50), nemirni (1,00) in manj 

prosocialni (3,50). Zanimivo je, da se je vedenje predšolskih otrok na področju strpnosti, 

mirnosti in prosocialnosti po izvedbi pravljičnih delavnic nekoliko izboljšalo; predšolski otroci 

so bili po pravljičnih delavnicah nekoliko bolj strpni (3,50), mirni (3,50) in prosocialni (4,00).  

Drugače je bilo pri skupini šolskih otrok. Vedenje šolskih otrok na področju strpnosti, mirnosti 

in prosocialnosti je bilo pred pravljičnimi delavnicami ocenjeno višje, kakor po izvedbi 

delavnic. Šolski otroci so bili pred delavnicami nekoliko bolj strpni (4,00), mirni (4,00) in 

prosocialni (4,50) kakor po delavnicah, kjer so bili manj strpni (3,00), mirni (3,50) in 

prosocialni (3,50).  

Na podlagi rezultatov lahko sklepam, da je bilo vedenje predšolskih otrok na vseh opazovanih 

področjih vedenja bolje ocenjeno po izvedenih pravljičnih delavnicah kakor pred njihovo 

izvedbo; največje razlike med stanjem pred-po so bile prisotne pri oceni strpnosti/nestrpnosti 

in mirnosti/agresivnosti. Predšolski otroci so po izvedenih delavnicah bolje nadzorovali svoja 

čustva in sprejemali omejitve, bili so bolj pozorni na druge. Spore so znali reševati mirno, s 

pogovorom, ne pa s čustvenimi izbruhi, z agresivnim vedenjem ali s fizičnim nasiljem.  

Na področju strpnosti, mirnosti in prosocialnosti je bilo vedenje šolskih otrok bolje ocenjeno 

pred izvedbo pravljičnih delavnic, kakor po njihovi izvedbi, kar kaže na majhne spremembe v 

vedenju otrok. Šolski otroci so bili po izvedenih delavnicah nekoliko bolj razdražljivi in 

vzkipljivi, manj so upoštevali omejitve odraslih. Poleg tega so bili bolj nemirni, spore so večkrat 

reševali s fizičnim nasiljem in čustvenimi izbruhi. V manjši meri so bili pozorni na druge, 

upoštevali čustva vrstnikov in drugim pomagali. Njihovo vedenje se je po pravljičnih 

delavnicah nekoliko izboljšalo le na področju zaupljivosti in socialne vključenosti; po 

delavnicah so bili šolski otroci nekoliko bolj sodelovalni, sproščeni in radovedni, v večji meri 

so navezovali stike z vrstniki.  

Če povzamem, je vedenje predšolskih otrok s procesom izvajanja pravljičnih delavnic 

napredovalo na vseh opazovanih področjih, vedenje šolskih otrok pa je napredovalo le na 

področju zaupljivosti in socialne vključenosti. Vedenje šolskih otrok se je po izvedbi pravljičnih 

delavnic nekoliko spremenilo; otroci so bili po izvedenih delavnicah nekoliko bolj nemirni, 
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nestrpni in manj prosocialni kakor pred delavnicami. Na podlagi rezultatov sklepam, da so se 

pravljične delavnice bolje izkazale med predšolskimi kakor med šolskimi otroki, saj je bilo 

vedenje predšolskih otrok po izvedenih delavnicah veliko bolje ocenjeno kakor vedenje šolskih 

otrok. Izbrane pravljice in različne dejavnosti, povezane z njimi, so bolje sprejemali predšolski 

otroci. Browne (1996, po Marjanovič Umek, Fekonja, Lešnik Musek in Kranjc, 2002) pravi, da 

naj bi pravljice pozitivno vplivale na razvoj otrokove domišljije, empatije, vživljanja v druge, 

na moralno občutljivost, oblikovanje stališč in vrednot ter na kreiranje ustreznih medosebnih 

odnosov. 

Na večjo nestrpnost, nemirnost in asocialnost šolskih otrok po izvedenih delavnicah je lahko 

vplivalo več dejavnikov. Na vedenje otrok je lahko negativno vplival sam izbor pravljic in 

drugih aktivnosti, ki so bile povezane s pravljicami; nanje pa so lahko vplivali tudi drugi 

notranji in zunanji dejavniki (splošno počutje otrok, motivacija, klima v skupini,…). D. E. 

Papalia in sod. (2003) pravijo, da na otrokovo motivacijo in sodelovanje v vrtcu/šoli poleg 

osebnostnih značilnosti (samopodoba, občutek lastne vrednosti, pričakovanje uspeha) lahko 

vplivajo tudi dejavniki iz okolja (vpliv ožje družine, pričakovanja učiteljev, vpliv vrstnikov).  

Pri tem je pomembno omeniti tudi subjektivnost opazovalca; vedenje predšolskih in šolskih 

otrok sem pred in po izvedbi pravljičnih delavnic opazovala jaz. Če bi vedenje otrok poleg 

mene opazoval še nekdo drug oz. bi vedenje otrok ves čas opazovali njihova vzgojiteljica in 

učiteljica, bi morda prišla do drugačnih rezultatov.  

4.2.2 Primerjava socialno-čustvenega doživljanja in vedenja posameznih predšolskih in 

šolskih otrok pred in po izvedbi pravljičnih delavnic 

Tabela 6: Primerjava povprečne izraženosti določenih vidikov socialno-čustvenega doživljanja in 

vedenja posameznih otrok pred in po izvedbi pravljičnih delavnic 
 

M… povprečna izraženost določenih vidikov socialno-čustvenega vedenja posameznih otrok, ki sem jih opazovala 

2x pred in 2x po izvedbi pravljičnih delavnic; pred… opazovanje pred izvedbo pravljičnih delavnic; po… 

opazovanje po izvedbi pravljičnih delavnic.  

Področje 

opazovanja 

Veselje Zaupljivost Strpnost Socialna 

vključenost 

Mirnost Prosocialnost 

Opazovanje pred/po pred/po pred/po pred/po pred/po pred/po 

VR1 (Lana) 4,83/4,50 4,92/4,83 2,17/3,25 4,92/4,75 3,33/4,33 4,08/3,92 

VR2 (Sara) 3,33/3,25 3,58/3,25 3,92/4,75 3,58/3,83 4,33/4,83 4,08/4,25 

VR3 (David) 4,17/4,42 4,67/5,00 2,75/4,25 4,58/5,00 2,58/4,42 3,50/4,33 

VR4 (Rok) 4,25/4,83 4,58/5,00 3,33/5,00 4,08/4,75 3,00/4,92 3,75/4,92 

OS1 (Maja) 3,83/3,17 3,83/1,58 4,42/4,92 4,50/1,75 5,00/4,58 4,83/3,67 

OS2 (Katja) 5,00/4,67 5,00/5,00 4,58/4,50 5,00/5,00 4,58/4,25 4,42/4,58 

OS3 (Anže) 4,92/4,92 4,92/5,00 4,08/4,58 4,83/5,00 4,42/5,00 4,50/4,17 

OS4 (Vid) 4,42/4,58 4,25/4,83 3,83/4,67 4,08/4,83 3,25/4,50 2,92/4,08 
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Vedenje VR1 je bilo na večini opazovanih področjih (veselje, zaupljivost, socialna vključenost, 

prosocialnost) nekoliko višje ocenjeno pred izvedbo pravljičnih delavnic kakor po njihovi 

izvedbi, čeprav so bila omenjena področja vedenja tudi po izvedbi delavnic visoko ocenjena 

(od 3,92 do 4,83). Nižje ocene vedenja je VR1 prejela na področju strpnosti in mirnosti, kjer je 

po pravljičnih delavnicah nekoliko napredovala. VR2 je bila bolj vesela in zaupljiva pred 

delavnicami kakor po njih, čeprav sta bila veselje in zaupljivost pri deklici pred in po delavnicah 

srednje izražena (od 3,25 do 3,58). Vsa ostala področja opazovanja so bila pri VR2 srednje do 

visoko izražena; njeno vedenje je na področju strpnosti, socialne vključenosti, mirnosti in 

prosocialnosti nekoliko napredovalo. VR3 je napredoval na vseh opazovanih področjih vedenja, 

kjer je bilo njegovo vedenje ocenjeno visoko; razlike med stanjem pred in po delavnicah so bile 

največje na področju strpnosti in mirnosti, ki je bilo ocenjeno najnižje. Tudi socialno-čustveno 

vedenje VR4 je po delavnicah napredovalo na vseh opazovanih področjih; največje razlike med 

stanjem pred-po delavnicah pa so se pokazale pri oceni strpnosti in mirnosti.  

OS1 je bila po izvedenih pravljičnih delavnicah nekoliko bolj strpna; na področju veselja, 

zaupljivosti, socialne vključenosti, mirnosti in prosocialnosti pa je njeno vedenje po izvedbi 

delavnic nazadovalo. Največja razlika med stanjem pred-po delavnicah je bila prisotna na 

področju zaupljivosti in socialne vključenosti, ki je bilo po delavnicah ocenjeno veliko nižje 

kakor pred delavnicami. Vedenje OS2 je napredovalo samo na področju prosocialnosti; na 

področju veselja, strpnosti in mirnosti pa je njeno vedenje po delavnicah nekoliko nazadovalo 

(kljub temu, da je bilo ves čas zelo visoko ocenjeno). Vedenje OS2 je bilo na področju 

zaupljivosti in socialne vključenosti najvišje ocenjeno (5,00) tako pred kot po delavnicah. 

Vedenje OS3 je na področju zaupljivosti, strpnosti, socialne vključenosti in mirnosti po 

delavnicah nekoliko napredovalo; nazadovalo pa je na področju prosocialnosti. OS3 je bil zelo 

vesel (4,92), tako pred kot po delavnicah. Pri OS4 so bila vsa opazovana področja socialno-

čustvenega doživljanja in vedenja po izvedenih delavnicah bolj pozitivno izražena, največji 

napredek se je pokazal na področju mirnosti.  

S procesom izvajanja pravljičnih delavnic se je na določenih področjih socialno-čustvenega 

vedenja predšolskih in šolskih otrok pokazal napredek (več napredka v vedenju je bilo 

prisotnega pri predšolskih otrocih), na določenih področjih pa je vedenje otrok nazadovalo (več 

nazadovanja v vedenju je bilo prisotnega pri šolskih otrocih). Vedenje VR1 je na večini (4) 

opazovanih področjih nazadovalo, vedenje VR2 pa je na večini (4) opazovanih področjih 

napredovalo. Vedenje VR3 in VR4 je po izvedbi pravljičnih delavnic napredovalo na vseh (6) 

opazovanih področjih. Zanimivo je, da je bilo vedenje treh opazovanih predšolskih otrok (VR1, 

VR3, VR4) najnižje ocenjeno na področju strpnosti in mirnosti, ki je po izvedbi pravljičnih 

delavnic pri vsakem otroku nekoliko napredovalo. Vedenje OS1 je skoraj na vseh (5) področjih 

opazovanja po izvedenih pravljičnih delavnicah nazadovalo, največje razlike med stanjem pred 

in po delavnicah so bile prisotne na področju zaupljivosti in socialne vključenosti. Vedenje OS2 

je nazadovalo na treh področjih, področje zaupljivosti in socialne vključenosti pa je bilo najvišje 

ocenjeno pred in po delavnicah. Vedenje OS3 je po delavnicah napredovalo na večini 

opazovanih področjih (4), vedenje OS4 pa je po pravljičnih delavnicah napredovalo na vseh 

opazovanih področjih (6) (največje razlike med stanjem pred-po delavnicah so bile prisotne na 

področju mirnosti).  
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Socialno-čustveni razvoj otrok lahko spodbujamo na različne načine, sama sem za to izbrala 

sklop problemsko naravnanih pravljic in drugih dejavnosti, povezanih z njimi. Goleman (1997) 

predlaga uporabo pravljic, ki so izhodišče za pogovor o empatiji, solidarnosti in medsebojnih 

odnosih. S pomočjo zgodb in dejavnosti, ki so povezane z njimi, lahko otroke učimo 

nadzorovanja lastnih impulzov, reševanja sporov in izražanja njihovih misli in občutkov. 

Po pravljičnih delavnicah je bilo vedenje nekaterih predšolskih otrok manj ustrezno kakor pred 

delavnicami (veselje, zaupljivost), najbolj napredovalo pa je vedenje predšolskih otrok na 

področju mirnosti in strpnosti. Po izvedbi pravljičnih delavnic je večina opazovanih predšolskih 

otrok znala bolje nadzorovati lastna čustva, upoštevati želje in potrebe drugih ter sprejemati 

omejitve odraslih. Po pravljičnih delavnicah so bili predšolski otroci prijaznejši do vrstnikov, 

mirneje so znali reševati tudi medvrstniške spore. M. Puklek in A. Gril (1999) pravita, da je 

otrok z razvojem vse bolj sposoben samokontrole, ki vključuje potlačevanje nesprejemljivih 

impulzov, kontroliranja jeze ter socialno sprejemljivih načinov zadovoljevanja lastnih potreb.  

Vedenje nekaterih šolskih otrok je s procesom izvajanja pravljičnih delavnic nazadovalo, 

vedenje drugih pa nekoliko napredovalo. Izpostavila bi podatek, da je OS1 na področju 

zaupljivosti in socialne vključenosti po pravljičnih delavnicah zelo nazadovala. Po delavnicah 

se je deklica bolj zadrževala v ozadju skupine, z vrstniki ni navezovala stikov, delovala je bolj 

plašno. Razloga za to ne poznam, na to je lahko vplivalo več dejavnikov (splošno počutje 

deklice, motivacija, klima v skupini, tema pravljice, izvedene dejavnosti…). Na pridobljene 

rezultate oz. ocene vedenja je lahko vplivala tudi subjektivnost opazovalca, zato moram biti do 

rezultatov kritična in jih ne smem preveč posploševati.   

Napredek v vedenju posameznih šolskih otrok se je v največji meri pokazal na področju 

zaupljivosti, strpnosti in prosocialnosti. Po izvedbi pravljičnih delavnic so šolski otroci znali 

bolje nadzorovati lastna čustva, upoštevati želje in potrebe drugih ter sprejemati omejitve. Bili 

so bolj sproščeni in radovedni, v večji meri so navezovali stike z vrstniki. Po delavnicah so bili 

bolj dovzetni za čustva drugih, znali so se vživeti v druge in jim pomagati. Po besedah D. E. 

Papalie in sod. (2003) se prosocialno vedenje pojavi že pred drugim letom starosti. Kaže se v 

pomoči vrstnikom, izmenjevanju stvari, delitvi hrane in tolažbi. Kasneje lahko prosocialno 

vedenje otrok narašča, pri tem pa je pomembno posredovanje otrokovih staršev, vrstnikov ali 

učiteljev. Posamezni šolski otroci so bili po delavnicah bolj nemirni, izražali so več agresivnega 

vedenja, poleg tega so bili slabše razpoloženi, bolj žalostni in ne-sodelovalni.  

Kljub temu da je vedenje nekaterih predšolskih in šolskih otrok po izvedbi pravljičnih delavnic 

ponekod nazadovalo, se je vedenje večine izbranih predšolskih in šolskih otrok po izvedbi 

pravljičnih delavnic nekoliko izboljšalo. Skozi delavnice so se otroci soočili z različnimi 

temami, ki so spodbudile njihov pozitiven socialno-čustveni razvoj; spodbujale so jih k 

ustreznemu prepoznavanju in izražanju čustev, konstruktivnem reševanju konfliktov in k 

grajenju ustreznih medosebnih odnosov z vrstniki. Socialno-emocionalne veščine otrok je 

pomembno spodbujati že v predšolskem obdobju (Zupančič in Kavčič, 2007), saj so predšolska 

prijateljstva po mnenju Durkina (1995) predpogoj za socialno kompetentnost otrok v šoli. Po 

M. Zupančič in T. Kavčič (2007) naj bi prosocialno vedenje, konstruktivno reševanje sporov in 

vključevanje med vrstnike pozitivno prispevali k otrokovi učni uspešnosti in splošnemu počutju 
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v šoli. Po M. Puklek in A. Gril (1999) na otrokovo sposobnost in šolsko uspešnost poleg 

kognitivnih sposobnosti vplivata tudi njegovo zadovoljstvo s sabo in kvaliteta njegovih 

socialnih odnosov. 

4.3 ZNAČILNOSTI SOCIALNO-ČUSTVENEGA DOŽIVLJANJA IN VEDENJA 

PREDŠOLSKIH IN ŠOLSKIH OTROK GLEDE NA OBRAVNAVANO PRAVLJICO 

IN NJENO TEMO  

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju sem raziskovala značilnosti socialno-čustvenega 

doživljanja in vedenja predšolskih in šolskih otrok glede na pravljico in njeno temo. To 

raziskovalno vprašanje je vezano na rezultate, ki sem jih dobila z opazovanjem otrok med 

izvajanjem pravljičnih delavnic. Po pravljičnih delavnicah sem z vsakim predšolskim in 

šolskim otrokom izvedla kratke pogovore o sami temi pravljice. Tako sem dobila vpogled v 

razumevanje, doživljanje in mnenje o obravnavani temi, kar je lahko prav tako vplivalo na 

socialno-čustveno doživljanje in vedenje otrok.  

V nadaljevanju bom prikazala rezultate povprečne izraženosti določenih vidikov socialno-

čustvenega doživljanja in vedenja otrok med izvajanjem pravljičnih delavnic. Ugotovitve bom 

povezala tudi z rezultati, ki sem jih dobila preko pogovorov z otroki: ustavila se bom tako pri 

skupinskih rezultatih kot tudi pri pogovorih, ki sem jih izvedla s posameznimi opazovanimi 

otroki. Rezultate bom prikazala ločeno po posameznih pravljičnih delavnicah.  

4.3.1 Značilnosti socialno-čustvenega doživljanja in vedenja skupine predšolskih in 

šolskih otrok glede na pravljico in njeno temo  

Osrednja tema prve pravljične delavnice Čustva je bila prepoznavanje in izražanje čustev 

veselja, žalosti in jeze16; tema pravljične delavnice Drugačnost je bila strpnost do drugačnosti, 

delavnici Medosebni odnosi in Reševanje konfliktov pa sta potekali na temo konstruktivnega 

reševanja konfliktov, prijateljstva in pozitivnih medosebnih odnosov. V nadaljevanju bom 

predstavila in interpretirala tabelo z rezultati opazovanja skupine predšolskih in šolskih otrok, 

ki je potekalo med pravljičnimi delavnicami oz. še ves dan po njihovi izvedbi. Ugotovitve bom 

povezala tudi z rezultati, ki sem jih pridobila preko individualnih pogovorov z otroki. 

Tabela 7: Izraženost določenih vidikov socialno-čustvenega doživljanja in vedenja opazovanih skupin 

med pravljičnimi delavnicami  

Področje 

opazovanja  

Veselje Zaupljivost Strpnost Socialna 

vključenost 

 

Mirnost Prosocialnost 

1. Delavnica 

Čustva 

M M M M M M 

SKUPINA 

VRTEC 

4,00 5,00 3,00 5,00 3,00 3,00 

SKUPINA 

ŠOLA 

4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 

2. Delavnica 

Drugačnost 

M M M M M M 

SKUPINA 

VRTEC 

4,00 5,00 3,00 5,00 3,00 5,00 

                                                           
16 Izbrana čustva (veselje, žalost, jeza) so vezana na teme obravnavanih pravljic.  
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SKUPINA 

ŠOLA 

5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 

3. Delavnica 

Medosebni 

odnosi 

M M M M M M 

SKUPINA 

VRTEC 

5,00 4,00 3,00 5,00 2,00 3,00 

SKUPINA 

ŠOLA 

3,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 

4. Delavnica 

Reševanje 

konfliktov 

M M M M M M 

SKUPINA 

VRTEC 

5,00 5,00 3,00 5,00 4,00 4,00 

SKUPINA 

ŠOLA 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

M… povprečna izraženost določenih vidikov socialno-čustvenega vedenja skupin otrok, ki sem jih 4x opazovala 

med procesom izvajanja pravljičnih delavnic. 

Skupina predšolskih otrok je bila zelo vesela (5,00) pri tretji in četrti delavnici, nekoliko manj 

(4,00) pa pri prvih dveh delavnicah. Predšolski otroci so bili med izvajanjem delavnic zelo 

zaupljivi (5,00), kar je bilo nekoliko manj (4,00) izraženo le pri delavnici Medosebni odnosi. 

Predšolski otroci so se med procesom izvajanja delavnic v veliki meri socialno vključevali med 

vrstnike (5,00). Bili so srednje strpni (3,00), na področju mirnosti in prosocialnosti pa je vedenje 

predšolskih otrok ves čas nihalo. Najbolj nemirni (2,00) so bili otroci pri delavnici Medosebni 

odnosi, pri prvi in drugi delavnici so bili srednje mirni (3,00), med zadnjo delavnico Reševanje 

konfliktov pa so bili otroci najbolj mirni (4,00). Otroci so bili med delavnicama Čustva in 

Medosebni odnosi najmanj (3,00) prosocialni, najbolj (5,00) pa med delavnico Drugačnost. 

Rezultati kažejo, da so predšolski otroci pri ocenjevanju določenih vidikov socialno-čustvenega 

doživljanja in vedenja v povprečju dobili najvišje ocene vedenja med delavnico Reševanje 

konfliktov, najnižje pa med delavnico Medosebni odnosi. Predšolski otroci so bili med procesom 

izvajanja delavnic najbolj socialno vključeni ter najmanj strpni in mirni.  

Skupina šolskih otrok je bila najmanj (3,00) vesela med delavnico Medosebni odnosi, najbolj 

(5,00) pa med delavnicama Drugačnost in Reševanje konfliktov. Šolski otroci so bili zelo 

zaupljivi, kar se je pri prvi in tretji pravljični delavnici pokazalo nekoliko manj (4,00) kot pri 

drugi in četrti delavnici (5,00). Nihanje v vedenju otrok je bilo najbolj prisotno na področju 

strpnosti in prosocialnosti. Najmanj (3,00) strpni so bili šolski otroci med delavnico Čustva, 

najbolj pa med delavnicama Drugačnost in Reševanje konfliktov. Najmanj (3,00) prosocialni so 

bili otroci med delavnico Čustva, najbolj (5,00) pa med delavnicama Drugačnost in Reševanje 

konfliktov. Skupina šolskih otrok je bila zelo dobro socialno vključena na vseh delavnicah 

(5,00), nekoliko manj (4,00) so se otroci socialno vključevali med delavnico Čustva. Na 

področju mirnosti je vedenje šolskih otrok napredovalo; najbolj nemirni (3,00) so bili otroci 

med delavnico Čustva, najbolj mirni pa med delavnico Reševanje konfliktov. Rezultati kažejo, 

da so šolski otroci pri ocenjevanju določenih vidikov njihovega socialno-čustvenega 

doživljanja in vedenja v povprečju dobili najvišje ocene med delavnico Reševanje konfliktov, 

najnižje pa med delavnico Čustva. Šolski otroci so bili med izvajanjem delavnic najbolj 

socialno vključeni in najmanj mirni.  
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Zanimivo je, da je bilo socialno-čustveno vedenje predšolskih in šolskih otrok najvišje ocenjeno 

med delavnico Reševanje konfliktov, najnižje pa med delavnicama Medosebni odnosi 

(predšolski otroci) in Čustva (šolski otroci). Tako predšolski kot šolski otroci so bili med 

procesom izvajanja delavnic v največji meri socialno vključeni ter najmanj strpni (šolski otroci) 

in mirni (predšolski in šolski otroci). Na podlagi rezultatov lahko sklepam, da je bila izbrana 

pravljica (Spathelf, B. in Szesny, S. (2002). Koštrun prepirun ali Kako se lahko izognemo 

prepiru. Ljubljana: Kres), ki sem jo pripovedovala med delavnico Reševanje konfliktov, 

najbližje tako predšolskim kot šolskim otrokom. Otroci so bili med delavnico najbolj veseli, 

strpni, zaupljivi, socialno vključeni, mirni in prosocialni. Na vedenje otrok je lahko vplivalo 

več dejavnikov; izbrana pravljica in obravnavana tema, otrokovo trenutno počutje, motivacija, 

klima v skupini, odnosi z vrstniki, itd. Na socialno-čustveno vedenje otrok so lahko vplivale 

tudi druge dejavnosti, izvedene med delavnicami ali po njihovi izvedbi. M. Kordigel Aberšek 

(2008) za pripravo otrok na čim boljše literarno doživetje predlaga različne tipe motivacij: 

jezikovne (domišljijske, izkušenjske), nejezikovne (likovne, glasbene, gibalne) ter kombinirane  

motivacije (igra vlog, dramatizacija). Na socialno-čustveno doživljanje in vedenje otrok lahko 

vpliva tudi sama pravljica, zato je pomembno, kako otroci pravljico in obravnavano temo 

sprejemajo, razumevajo in kako jo doživljajo. Rezultati za skupino predšolskih in šolskih otrok 

so prikazani v tabelah17. 

Tabela 8: Individualni pogovori s skupino predšolskih in šolskih otrok med delavnico Čustva 

ČUSTVA (VRTEC in ŠOLA) 

Vzrok občutenja veselja in 

žalosti18 

Prepoznavanje in izražanje čustev veselja 

in žalosti pri sebi 

Prepoznavanje veselja, 

žalosti pri drugih 

razveseli jih: žalosti jih:  veselje/žalost 

prepoznajo/pokažejo z: 

kdaj? drugi so veseli, 

kadar: 

drugi so 

žalostni, 

kadar:  

prisotnost 

staršev 

nagajanje 

bratov/sester 

nasmehom, dobrim 

počutjem, 

razigranostjo 

ob igri, sladkarijah se smejijo; 

pogovarjajo 

jočejo, koga 

pogrešajo 

igra z 

brati/sestrami 

omejitve, 

kaznovanje 

staršev 

lepim obnašanjem ob dobri novici, 

preživljanju časa 

s starši 

dobijo 

čokolado 

jim otroci 

nagajajo 

pozornosti, 

darila 

ne-posojanje 

igrač 

objemom staršev razumevanje z 

brati/sestrami 

gredo na 

morje, sprehod 

kregajo 

otroke 

počitnice osamljenost, 

bolezen 

solzami, žalostnim 

izrazom 

ob razburjenosti se njihovi 

otroci vzorno 

vedejo 

so jezni, 

zlobni 

posebni 

dogodki 

laži, nasilje 

vrstnikov, grde 

besede 

individualno igro kreganje staršev se igrajo s 

prijateljem 

so njihovi 

otroci 

žalostni 

hobiji nesreča  občutkom strahu, 

razburjenostjo 

osamljenost so prijazni, 

razigrani, 

dobre volje 

se ne 

smejijo, jih 

kdo užali 

sladkarije domača naloga grdim pogledom, grdim 

obnašanjem 

laganje drugih, 

nagajanje 

vrstnikov 

dobijo 

pohvalo 

se nočejo 

igrati 

                                                           
17 V tabeli so združeni dobesedno zapisani odgovori predšolskih in šolskih otrok. Kar je označeno s krepko pisavo, so 

odgovorili učenci v šoli; kar je podčrtano, pa so odgovorili otroci v vrtcu. Ostali odgovori veljajo tako za predšolske kot 

šolske otroke.  
18 Izbrala sem samo čustvo veselja in žalosti, ki sta bila obravnavana v pravljici Weitze, M. in Battut, E. (1999). Zakaj je 

bil rožnati slonček žalosten in kako je spet postal srečen. Ljubljana: Slovenska knjiga.  



 67 

Po Lazarusu (1991, po Smrtnik Vitulić, 2004) se čustva pri otrocih začnejo pojavljati, ko ti 

dosežejo določeno stopnjo kognitivnega in motoričnega razvoja, kar je osnova za čustveno 

odzivanje. D. E. Papalia in sod. (2003) se z navedenim strinjajo in dodajo, da se čustva pri 

otrocih razvijajo z izkušnjami in razvojem kognitivnih sposobnosti.  

Otroci z leti vse bolj razumejo vzroke za pojav različnih čustev, kar jim omogočijo številne 

izkušnje in razvoj kognitivnih sposobnosti (Papalia in dr., 2003). H. Smrtnik Vitulić (2004) 

pravi, da otroci z odraščanjem vedno bolje razumejo vzroke za pojav čustev in pomen njihovega 

doživljanja. Otroci se postopoma naučijo različnih načinov odzivanja na čustva, čustva znajo 

vedno bolje prepoznati in jih uravnavati.  

Tako predšolski kot šolski otroci so podajali smiselne in skladne odgovore glede vzroka za 

pojav čustev veselja in žalosti. Vzrok za lastno veselje otroci najpogosteje povezujejo s 

prisotnostjo in dobrim odnosom s starši in vrstniki, pomembne pa so jim tudi nagrade, ugodnosti 

in posebne pozornosti odraslih. Čustvo žalosti otroci pri sebi najpogosteje povezujejo z 

omejitvami in kaznovanjem staršev ter z nasiljem vrstnikov, bratov ali sester. Večina otrok v 

zgodnjem otroštvu naj bi po mnenju H. Smrtnik Vitulić (2004) vzroke za pojav čustev 

povezovala z določenimi situacijami oz. zunanjimi dejavniki, otroci v srednjem otroštvu pa naj 

bi vzroke za pojav čustev povezovali tudi s posameznikovimi subjektivnimi željami in 

pričakovanji.  

Tako predšolski kot šolski otroci so znali povedati, kdaj in kako pokažejo katero čustvo. Veselje 

večinoma povezujejo z nasmehom, dobrim počutjem, primernim vedenjem in razigranostjo, 

žalost pa s solzami, žalostnim izrazom na obrazu in neprimernim vedenjem. Predšolski otroci 

so čustvo žalosti povezovali tudi s čustvom strahu in z individualno igro. Rezultate lahko 

povežem z besedami H. Smrtnik Vitulić (2003), ki pravi, da otroci v zgodnjem in srednjem 

otroštvu namesto doživljanja čustev opisujejo takratno telesno odzivanje in vedenje 

posameznika, ne prepoznajo pa posameznikovega takratnega mišljenja in značilnega 

doživljanja.  

Otroci omenjeni čustvi najpogosteje prepoznajo pri svojih vrstnikih in pomembnih odraslih, 

čustva drugih pa pogojujejo tudi z lastnim (ne)primernim vedenjem oz. z vedenjem svojih 

vrstnikov (veseli so: kadar dobijo čokolado, gredo na morje ali sprehod, kadar se igrajo, so 

prijazni/dobre volje; žalostni so: kadar jim otroci nagajajo, kadar kregajo svoje otroke, so jezni 

in zlobni, se ne smejijo, se nočejo igrati,…). 

Rezultati kažejo, da so tako predšolski kot šolski otroci dobro razumeli vzroke za pojav čustev 

veselja in žalosti; znali so razložiti, kako omenjena čustva pokažejo sami in kako čustvo veselja, 

žalosti prepoznajo pri drugih. Otroci so izbrano pravljico dokaj dobro sprejeli in razumeli; med 

pravljično delavnico Čustva so predšolski in šolski otroci v veliki meri navezovali stike z 

vrstniki, se nanje odzivali in se vključevali v skupino. Bili so tudi zelo sproščeni, radovedni in 

veseli. Med delavnico so bili otroci srednje mirni, strpni in prosocialni.  
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Tabela 9: Individualni pogovori s skupino predšolskih in šolskih otrok med delavnico Drugačnost 

DRUGAČNOST19 (VRTEC in ŠOLA) 

Podobnost z drugimi Razlikovanje od drugih 

VRTEC ŠOLA VRTEC ŠOLA 

podobni 

interesi in 

hobiji: 

igra z 

dinozavri; 

kockami 

podobni 

interesi, 

hobiji, 

vedenje: 

zunanje 

lastnosti: 

razlikovanje 

od mlajših, 

manj 

spretnih 

vrstnikov v: 

primerjava z 

vrstniki v: 

zunanje 

lastnosti 

  

interesi: 

sestavljanke; 

risanje; 

barvanje 

igrišče; 

nogomet; 

kolo 

kolo; 

plezanje 

podobna 

frizura 

igranju 

računalniških 

iger 

risanju, 

barvanju 

barva 

kože, 

oči 

branje 

pospravljanje 

igrač 

mirna igra ubogljivost; 

prijaznost 

do drugih 

barva kože; 

oči 

vožnji s 

kolesom 

igri frizura osebnostne 

lastnosti:  

igra s 

traktorjem in 

kosilnico 

telovadba; 

sprehod  

igra vonj; 

oblačila 

petju pospravljanju 

igrač 

oblačila nerodnost  

petje pisanje 

črk 

sprehod v 

naravo 

podobnost 

bratov/sester 

manj 

sposobni od 

staršev 

nepoznavanje 

razlik 

oblika 

obraza 

čustvenost, 

ljubeznivost 

Izvedene pravljične delavnice so bile namenjene obravnavi tematike o sprejemanju in strpnosti 

do drugačnosti. S. Kranjc in I. Saksida (2001) omenjeno tematiko obravnavata kot del bralne 

kulture otrok oz. kot cilje, ki posegajo na področje moralne in državljanske vzgoje otrok. Tako 

lahko otrok ob branju začne pozitivno vrednotiti drugačnost, razvijati toleranco do drugih, 

presegati spoznavne omejitve realnosti, s tem pa krepi tudi svoje socialne veščine in sprejetost 

med vrstniki. M. Kordigel Aberšek (2008) k temu doda, da lahko književnost prispeva k 

preseganju prepričanj o eni pravi kulturi, rasi ter k spoznanju o enakovrednosti vseh kultur in 

civilizacij. Resnično sobivanje naj bi bilo možno le, če bi ljudje postali strpni drug do drugega, 

če bi znali živeti drug ob drugem oz. drug z drugim.  

Pravljična delavnica Drugačnost je bila po individualnih pogovorih sodeč bolj razumljiva 

šolskim otrokom, saj so bili njihovi odgovori bolj smiselni in vsebinsko bolj obsežni. Predšolski 

otroci so podobnosti z drugimi ljudmi iskali le na podlagi podobnih interesov in hobijev, šolski 

otroci pa so podobnost z drugimi povezovali tudi s podobnim vedenjem in zunanjimi lastnostmi. 

Razlike med ljudmi so predšolski otroci znali razložiti samo s primerjavo z mlajšimi otroki ali 

vrstniki, ki so v določenih dejavnostih manj spretni kakor oni, šolski otroci pa so razlike med 

ljudmi razumeli predvsem na podlagi zunanjih lastnosti, osebnostnih lastnosti ter na podlagi 

različnih interesov in hobijev.  

Na podlagi rezultatov opazovanja skupine in individualnih pogovorov z otroki lahko trdim, da 

so predšolski otroci med pravljično delavnico Drugačnost kljub manj razumljivi temi dosegli 

dokaj visoke ocene socialno-čustvenega doživljanja in vedenja. Vedenje predšolskih otrok je 

bilo najvišje (5,00) ocenjeno na področju zaupljivosti, socialne vključenosti in prosocialnosti, 

nekoliko nižje (3,00) so bili predšolski otroci ocenjeni na področju nadzorovanja lastnih čustev, 

                                                           
19 Izbrana tema pogovorov z otroki se nanaša na pravljico: Makarovič, S. (2007). Veveriček posebne sorte. Dob pri 

Domžalah: Miš. 
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sprejemanja omejitev, pozornosti na druge in reševanja sporov z vrstniki. Šolskim otrokom je 

bila izbrana pravljica dobro razumljiva, njihovi odgovori na vprašanja o obravnavani temi so 

bili bolj smiselni od odgovorov predšolskih otrok. Vedenje šolskih otrok je bilo najvišje (5,00) 

ocenjeno na vseh opazovanih področjih, nekoliko nižje (4,00) ocene so otroci prejeli pri 

mirnosti.  

Obravnavana tema strpnost in sprejemanje drugačnosti je bila težje razumljiva za predšolske 

otroke. S. Kranjc in Saksida (2001) menita, da moramo otrokom posredovati tudi besedila, ki 

so jim izkustveno manj blizu, saj morajo podoživeti tudi neznane, tuje, fantastične in nesmiselne 

besedilne svetove. Otroci naj bi po mnenju S. Kranjc in Sakside (2001) spoznali:  

»[…] tako vesele, igrive knjige, kot knjige, ki napovedujejo boleče teme, stiske, strahove; 

otroci naj bi poleg starosti primernih knjig brali tudi zahtevnejša dela, če ta omogočajo 

dovolj veliko stopnjo interakcije med bralčevo domišljijo in besedilom« (str. 94).  

Tabela 10: Individualni pogovori s skupino predšolskih in šolskih otrok med delavnico Medosebni 

odnosi 

MEDOSEBNI ODNOSI (VRTEC) 

Kaj te razjezi20? Kdaj 

postaneš jezen/a? 

Kako pokažeš svojo jezo? Kako čustvo jeze prepoznaš 

pri drugih? 

starši, če: vrstniki/sorojenci, če: z: udarcem/vračanjem 

udarca, kričanjem 

drugi so jezni, 

kadar:  

se njihovi otroci 

jočejo, kričijo, so 

poredni 

otroku ne kupijo 

igrače 

jim jemljejo/ne 

posodijo igrače 

jemanjem igrač kričijo, se 

kregajo 

odrasle otroci ne 

ubogajo 

otroke kregajo, 

kaznujejo, so 

nasilni 

so do njih nasilni grdim pogledom, žalostjo ne govorijo z 

drugim 

drugim ukazujejo, 

jih kaznujejo 

ne-občutenje jeze se prepirajo odmikom od vrstnikov; 

sorojencev 

grdo gledajo, so 

nasilni 

jeze ne prepoznajo 

MEDOSEBNI ODNOSI (ŠOLA) 

Kaj te razjezi? Kdaj postaneš 

jezen/a? 

Kako pokažeš svojo jezo? Kako čustvo jeze prepoznaš 

pri drugih? 

prepoved 

ugodnosti: 

igra s prijatelji z: jokom zunanje lastnosti molk 

obisk prijatelja zadolžitve izrazom na obrazu (grd 

pogled) 

prekrižane roke, 

spuščena glava 

grdo obnašanje 

sladoled, igrišče pospravljanje  s kričanjem, s 

pretepanjem drugih 

izraz na obrazu, 

obrvi 

nesramnost 

računalnik vedenje drugih jezo izzovejo drugi dejanja; vedenje žalost, jok 

plezanje  

grde besede, laži, 

nagajanje 

takrat se počutijo 

žalostno, neumno 

kričanje; glasno 

govorjenje 

grd pogled, slaba 

volja 

Predšolske otroke najpogosteje razjezijo njihovi starši z omejitvami ugodnosti in s 

kaznovanjem, razjezi pa jih tudi nagajanje in nasilno vedenje vrstnikov in sorojencev. 

Pomembno je izpostaviti, da nekateri predšolski otroci pravijo, da jeze ne občutijo. Šolski otroci 

vzrok za pojav čustva jeze povezujejo s prepovedjo ugodnosti, s posebnimi zadolžitvami, 

razjezi pa jih tudi problematično vedenje njihovih vrstnikov in sorojencev. Rezultate lahko 

                                                           
20 Pri pogovorih z otroki sem izbrala samo čustvo jeze, ki je bilo obravnavana v pravljici Mlakar, I. (2006). Kako sta 

Bibi in Gusti porahljala prepir. Radovljica: Didakta. 
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povežem z besedami M. Zupančič in Justina (1991), ki pravita, da otrok izraža čustvo jeze, ko 

ne dobi tistega, kar verjame, da mu pripada oz. tistega, kar si želi. To lahko v njem povzroči 

čustveno reakcijo, ki pa ni vedno agresivna. Tako predšolski kot šolski otroci lastno jezo kažejo 

na podoben način (jok, grd pogled, kričanje, pretepanje, žalost, odmik), pri čemer omenjajo 

tako pozitivne kot negativne načine ravnanja z jezo. Po M. Zupančič in Justin (1991) se otrok 

med odraščanjem postopoma uči, kako lahko jezo pri sebi nadzoruje in jo usmerja.  

Predšolski in šolski otroci jezo pri drugih različno prepoznajo; predšolski otroci so jezo pri 

drugih prepoznali po njihovem odnosu do drugih ljudi (kričanje, molk, grd pogled, nasilje); 

jezo pri odraslih pa povezujejo tudi z neprimernim vedenjem njihovih otrok. Šolski otroci jezo 

prepoznajo na podlagi zunanjih lastnosti (izraz na obrazu, obrvi, prekrižane roke, spuščena 

glava), določenih dejanj ljudi in njihovega vedenja (kričanje, molk, nesramnost, žalost).  

Na podlagi rezultatov sklepam, da tako predšolski kot šolski otroci dobro razumejo vzroke za 

pojav čustva jeze pri sebi in pri drugih, poznajo pa tudi značilne znake oz. vedenje, po katerem 

lahko jezo prepoznajo pri drugih. Kljub temu, da je bila obravnavana tema zanimiva in dobro 

sprejeta tako med predšolskimi kot šolskimi otroki, so bili predšolski otroci med delavnico 

Medosebni odnosi in še cel dan po njeni izvedbi na določenih področjih vedenja najnižje 

ocenjeni. Predšolski otroci so bili med delavnico zelo veseli, aktivni, sodelujoči in socialno 

vključeni med vrstnike (5,00), bili pa so tudi zelo nemirni (2,00) ter srednje strpni in prosocialni 

(3,00). Na slabše ocene vedenja predšolskih otrok je lahko vplivala sama tema pravljice in druge 

izvedene aktivnosti v delavnici, na otroke pa so lahko vplivali tudi drugi dejavniki. Nekoliko 

višje ocenjeno je bilo vedenje šolskih otrok, ki so bili najvišje (5,00) ocenjeni na področju 

socialne vključenosti, najnižje pa na področju veselja (3,00). 

Tabela 11: Individualni pogovori s skupino predšolskih in šolskih otrok med delavnico Reševanje 

konfliktov 

REŠEVANJE KONFLIKTOV (VRTEC in ŠOLA21) 

Vzroki za konflikte Reševanje konfliktov Strategije za nadzor čustva jeze 

 prepir, kričanje opravičilo, pogovor odmik, opravičilo, pogovor, globok 

vdih 

nasilje žalost, odmik poseg prijatelja 

jemanje igrač prijaznost, podajanje roke sproščanje z najljubšo igračo 

različna mnenja izmenjava, posojanje, vračilo igrače  kričanje 

(ne)posojanje igrač globok vdih občutenje žalosti, strahu in jeze 

obenem 

neubogljivost zaustavitev neprimernega 

vedenja/dejanja 

nepoznavanje načinov krotenja jeze 

ker se ljudje »nimajo radi« nikoli se še niso prepirali vabilo k igri, dobro dejanje 

nepoznavanje vzrokov za 

konflikte 

najprej potrebna reakcija drugih (ne)posojanje igrače 

                                                           
21 V tabeli so združeni dobesedni odgovori predšolskih in šolskih otrok. Kar je označeno s krepko pisavo, so dodali šolski 

otroci, ostali odgovori pa veljajo tako za predšolske kot šolske otroke. Obravnavana tema reševanja konfliktov in 

nekaterih tem (izražanje čustva jeze), ki se ponavljajo, so vezane na obravnavano pravljico: Spathelf, B. in Szesny, S. 

(2002). Koštrun prepirun ali Kako se lahko izognemo prepiru. Ljubljana: Kres. 
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Po M. Zupančič in Justinu (1991) so prepiri med otroki običajno povezani z agresivnim 

vedenjem otrok, kar je za nekatere otroke značilno bolj, za druge manj; konstruktivno reševanje 

prepirov med otroki pa pomeni pomembno stopnjo otrokovega socialnega razvoja.  

Tako predšolski kot šolski otroci so omenjali podobne vzroke za nastale konflikte; najpogosteje 

so omenjali različne vrste verbalnega, fizičnega nasilja in nastalih prepirov zaradi igrač, šolski 

otroci so omenili tudi konflikt zaradi različnih mnenj. To lahko povežem z besedami M. 

Zupančič in Justina (1991), ki pravita, da so prepiri med predšolskimi otroki kratki in intenzivni, 

najpogosteje pa so povezani z napadom na lastnino otrok. Veliko predšolskih in šolskih otrok 

ne pozna vzroka za nastale konflikte.  

Najpogostejši načini reševanja konfliktov med predšolskimi in šolskimi otroci so opravičilo, 

prijaznost, podajanje roke in posoja igrače. Šolski otroci so omenili tudi pogovor, odmik, 

globok vdih in zaustavitev neprimernega vedenja/dejanja. Nekateri otroci so mnenja, da se še 

niso prepirali, drugi pa menijo, da je za reševanje konfliktov najprej potrebna reakcija drugih.  

Ker je prepirljivost povezana s čustvi, zlasti z jezo, sem otroke spraševala tudi po strategijah 

nadzorovanja lastne jeze, kar je po M. Nikolajevi (2014) pomemben sestavni del otrokove 

socializacije. Pri tem imajo veliko vrednost primeri iz otroških knjig, saj s predstavitvijo in 

razlago čustev namišljenih likov ponujajo različne čustvene izkušnje za bralce, preden so ti 

izpostavljeni resničnim izkušnjam.  

Tako predšolski kot šolski otroci so za nadzorovanje lastne jeze omenjali podobne strategije; 

najpogosteje se odmaknejo na samo, se opravičijo, sprostijo z najljubšo igračo in vrstnika 

povabijo k igri. Šolski otroci si pomagajo tudi z globokim vdihom ali s pogovorom, nekateri pa 

v afektu kričijo ali potrebujejo pomoč prijatelja. Nekateri otroci lastnih načinov krotenja jeze 

ne poznajo oz. se ne zavedajo, kaj takrat storijo. Glede na pridobljene odgovore otrok lahko 

sklepam, da so tako predšolski kot šolski otroci večinoma zelo dobro poznali vzroke za nastale 

konflikte, konstruktivne načine njihovega reševanja in pozitivne načine krotenja lastne jeze.  

Na podlagi socialno-čustvenega vedenja predšolskih in šolskih otrok med izvajanjem delavnice 

ter na podlagi individualnih pogovorov z otroki lahko sklepam, da je bila obravnavana tema 

večini otrok zelo blizu. Vedenje predšolskih in šolskih otrok je bilo med delavnico Reševanje 

konfliktov oz. še cel dan po njeni izvedbi v povprečju najvišje ocenjeno. Vedenje šolskih otrok 

je bilo med delavnico na vseh področjih opazovanja najvišje (5,00) ocenjeno, vedenje 

predšolskih otrok pa je bilo najvišje (5,00) ocenjeno na področju veselja, zaupljivosti in socialne 

vključenosti. Nekoliko nižje (3,00) je bilo njihovo vedenje ocenjeno le na področju strpnosti.  

4.3.2 Značilnosti socialno-čustvenega doživljanja in vedenja posameznih predšolskih in 

šolskih otrok glede na pravljico in njeno temo 

V nadaljevanju bom predstavila rezultate opazovanja vedenja posameznih predšolskih in 

šolskih otrok, ki sem jih opazovala med procesom izvajanja pravljičnih delavnic. Predstavila 

bom tudi rezultate, ki so vezani na individualne pogovore s posameznimi predšolskimi in 

šolskimi otroki. Zaradi večje preglednosti najprej predstavljam rezultate opazovanja 

posameznih predšolskih otrok, nato pa rezultate opazovanja šolskih otrok.  

 



 72 

Tabela 12: Izraženost socialno-čustvenega doživljanja in vedenja posameznih opazovanih predšolskih 

otrok med pravljičnimi delavnicami 

M… povprečna izraženost določenih vidikov socialno-čustvenega vedenja posameznih predšolskih otrok, ki sem 

jih 4x opazovala med procesom izvajanja pravljičnih delavnic. 

Socialno-čustveno vedenje VR1 je bilo med procesom izvajanja pravljičnih delavnic najvišje 

ocenjeno na področju zaupljivosti, najnižje pa na področju strpnosti. Njeno vedenje je bilo v 

povprečju najvišje ocenjeno med delavnico Medosebni odnosi, najnižje pa med delavnico 

Drugačnost. VR2 je bila med procesom izvajanja pravljičnih delavnic najbolj mirna in najmanj 

zaupljiva. Njeno vedenje je bilo v povprečju najvišje ocenjeno med delavnico Medosebni 

odnosi, najnižje pa med delavnico Čustva. Tudi VR3 je bil med procesom izvajanja delavnic 

najbolj miren, izražal pa je najmanj čustev veselja. Najvišje povprečne ocene socialno-

čustvenega vedenja je VR3 prejel med delavnico Čustva, najnižje pa med delavnico 

Drugačnost. Tudi vedenje VR4 je bilo v procesu izvajanja delavnic najvišje ocenjeno na 

področju mirnosti, najnižje pa na področju veselja. V povprečju je bilo njegovo vedenje najvišje 

ocenjeno med delavnico Drugačnost, najnižje pa med delavnico Reševanje konfliktov. Najvišje 

povprečne ocene socialno-čustvenega vedenja so posamezni predšolski otroci prejeli med 

delavnico Medosebni odnosi, najnižje pa med delavnico Reševanje konfliktov. Posamezni 

predšolski otroci so bili med procesom izvajanja pravljičnih delavnic najbolj mirni (bili so 

prijazni do vrstnikov, skupaj so reševali težave in mirno reševali spore), najmanj pa so izražali 

čustvo veselja (bili so slabše razpoloženi, žalostni in nepripravljeni na sodelovanje).  

 

Področje 

opazovanja  

Veselje Zaupljivost Strpnost Socialna 

vključenost 

Mirnost Prosocialnost 

VR1 (Lana) 

Čustva 4,50 5,00 2,67 4,83 3,83 3,67 

Drugačnost 5,00 5,00 2,17 4,50 3,33 3,00 

Medosebni 

odnosi 

4,83 5,00 5,00 5,00 4,83 3,83 

Reševanje 

konfliktov 

4,50 4,67 3,83 4,33 4,50 3,83 

VR2 (Sara) 

Čustva 3,50 2,67 4,67 3,83 4,17 3,83 

Drugačnost 4,17 3,00 4,17 3,67 4,33 4,17 

Medosebni 

odnosi 

4,33 4,50 4,67 4,50 4,83 5,00 

Reševanje 

konfliktov 

4,33 4,17 4,33 4,50 4,67 3,17 

VR3 (David) 

Čustva 5,00 5,00 4,00 4,83 4,50 4,67 

Drugačnost 3,33 3,17 4,17 4,83 4,83 4,33 

Medosebni 

odnosi 

3,00 3,67 3,83 4,67 5,00 4,67 

Reševanje 

konfliktov 

4,00 4,50 3,67 4,50 4,83 4,50 

VR4 (Rok) 

Čustva 4,33 4,50 3,83 4,50 4,50 3,67 

Drugačnost 4,67 4,50 4,67 4,83 5,00 5,00 

Medosebni 

odnosi 

2,83 4,17 5,00 4,33 4,67 4,83 

Reševanje 

konfliktov 

2,00 2,17 4,33 3,00 5,00 4,33 
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Tabela 13: Izraženost socialno-čustvenega doživljanja in vedenja posameznih opazovanih šolskih otrok 

med pravljičnimi delavnicami 

Področje 

opazovanja  

Veselje Zaupljivost Strpnost Socialna 

vključenost 

Mirnost Prosocialnost 

OS1 (Maja) 

Čustva 2,50 1,50 4,33 3,33 4,33 4,33 

Drugačnost 3,00 3,33 3,83 1,83 4,83 4,17 

Medosebni 

odnosi 

2,33 2,17 4,00 2,33 4,17 3,67 

Reševanje 

konfliktov 

2,00 1,83 4,00 2,67 4,17 3,00 

OS2 (Katja) 

Čustva 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 

Drugačnost 4,33 5,00 5,00 5,00 5,00 4,33 

Medosebni 

odnosi 

3,83 5,00 4,00 5,00 5,00 4,50 

Reševanje 

konfliktov 

3,83 5,00 3,50 5,00 5,00 3,00 

OS3 (Anže) 

Čustva 4,50 5,00 4,33 5,00 4,67 3,50 

Drugačnost 5,00 5,00 4,67 5,00 4,83 5,00 

Medosebni 

odnosi 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,33 

Reševanje 

konfliktov 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 

OS4 (Vid) 

Čustva 3,67 5,00 1,00 5,00 1,00 1,00 

Drugačnost 4,00 5,00 1,83 3,33 1,33 2,50 

Medosebni 

odnosi 

3,33 5,00 1,00 4,50 1,17 1,33 

Reševanje 

konfliktov 

4,33 5,00 1,00 4,50 1,00 1,00 

M… povprečna izraženost določenih vidikov socialno-čustvenega vedenja posameznih šolskih otrok, ki sem jih 4x 

opazovala med procesom izvajanja pravljičnih delavnic. 

Med procesom izvajanja pravljičnih delavnic je bilo socialno-čustveno vedenje OS1 ocenjeno 

nižje; deklica je bila slabše razpoložena in manj zaupljiva, manj se je vključevala med vrstnike. 

Do vrstnikov je bila prijazna, morebitne spore je reševala mirno. Njeno vedenje je bilo najvišje 

ocenjeno med delavnico Drugačnost, najnižje pa med delavnico Reševanje konfliktov. 

Izpostavila bi značilnosti socialno-čustvenega vedenja OS4, katerega vedenje je bilo med 

procesom izvajanja delavnic najnižje ocenjeno. Skozi cel proces izvajanja delavnic je bil najbolj 

nemiren, nestrpen in asocialen, po drugi strani pa je v veliki meri navezoval stike z vrstniki, bil 

je zelo radoveden in sproščen. Poleg tega je bil tudi dobro razpoložen in vključen med vrstnike. 

Njegovo vedenje je bilo najvišje ocenjeno med delavnico Drugačnost, najnižje pa med 

delavnico Medosebni odnosi. Vedenje OS2 je bilo med pravljičnimi delavnicami ocenjeno zelo 

visoko, saj je bila med vsemi izvedenimi delavnicami najbolj (5,00) zaupljiva, socialno 

vključena in mirna. Nekoliko nižje ocene vedenja je prejela le na področju prosocialnosti. Njeno 

vedenje je bilo najnižje ocenjeno med delavnico Reševanje konfliktov, najvišje pa med 

delavnico Drugačnost. Tudi vedenje OS3 je bilo med delavnicami zelo visoko ocenjeno; na 

področju zaupljivosti in socialne vključenosti je v povprečju dobil najvišje možne ocene (5,00), 

visoko pa je bil ocenjen tudi na drugih področjih opazovanja. Najvišje je bil ocenjen med 

delavnico Drugačnost, najnižje pa med delavnico Čustva.  
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Najvišje povprečne ocene socialno-čustvenega vedenja so posamezni šolski otroci prejeli med 

delavnico Drugačnost, najnižje ocene pa med delavnico Reševanje konfliktov. Posamezni šolski 

otroci so bili med procesom izvajanja pravljičnih delavnic najbolj zaupljivi (radovedni, 

sproščeni, navezovali so stike z vrstniki) in najmanj prosocialni (pomoč vrstnikom, dovzetnost 

za čustva drugih).  

Med procesom izvajanja pravljičnih delavnic je bilo socialno-čustveno vedenje otrok v 

povprečju slabše ocenjeno pri posameznih šolskih otrocih, pri čemer lahko izpostavim dva 

učenca (OS1 in OS3). Med procesom izvajanja pravljičnih delavnic je bilo vedenje posameznih 

predšolskih otrok ocenjeno višje. Razlogov za to ne poznam; morda je na to vplival izbor 

pravljice oz. izvedenih aktivnosti v delavnicah, na doživljanje in vedenje otrok med 

delavnicami pa so lahko vplivali tudi drugi dejavniki (počutje otrok, klima v skupini, …). Pri 

tem lahko omenim tudi subjektivnost opazovanja; med pravljičnimi delavnicami je vedenje 

otrok opazovala in ocenjevala njihova vzgojiteljica oz. učiteljica. Če bi vedenje otrok opazoval 

še nekdo drug oz. bi njihovo vedenje ves čas opazovala jaz, bi morda prišla do drugačnih 

rezultatov.  

Na socialno-čustveno doživljanje in vedenje otrok med pravljičnimi delavnicami lahko vpliva 

tudi sama tema pravljice, zato je pomembno, kako otroci pravljico in obravnavano temo 

razumejo, sprejemajo in jo doživljajo. V nadaljevanju predstavljam rezultate individualnih 

pogovorov s posameznimi opazovanimi predšolskimi in šolskimi otroki.  

Tabela 14: Individualni pogovori z opazovanimi posamezniki pri delavnici Čustva 

ČUSTVA (opazovani predšolski in šolski otroci) 

Vzrok občutenja čustev veselja, 

žalosti 

Prepoznavanje in izražanje čustev 

veselja, žalosti 

Prepoznavanje čustev veselja, 

žalosti pri drugih 

 razveseli jih: žalosti jih:  veselje/žalost 

prepoznajo/pokažejo 

z/s: 

kdaj? drugi so 

veseli, 

kadar: 

drugi so 

žalostni, 

kadar:  

VR1(Lana) morje kaznovanje 

staršev  

nasmehom/solzami / se smejijo jočejo 

VR2(Sara) dober odnos 

s starši 

kreganje 

staršev 

jokom ob igri je ona 

pridna  

je ona 

poredna 

VR3(David) umiti zobki, 

nagrada, 

igrače 

prijateljev 

ne-posojanje 

igrač  

nasmehom kadar gre 

na 

morje/je 

kregan 

dobijo 

čokolado 

on ni 

priden 

VR4(Rok)  kadar ni 

kaznovan 

kreganje in 

kaznovanje 

staršev  

nasmehom/ 

jezo 

kadar je 

kregan 

ne kaznujejo 

otrok 

jočejo 

OS1(Maja) pohvala, 

nagrada 

ne občuti 

žalosti 

lepim/grdim 

obnašanjem 

/ se lepo 

obnašajo 

se grdo 

obnašajo 

OS2(Katja)  darilo nasilje 

vrstnikov 

nasmehom/grdim 

obnašanjem  

žalostna, 

kadar jezi 

starše 

se smejijo se jim to 

vidi na 

obrazu 

OS3(Anže)  zmaga neprijaznost 

drugih 

solzami/nasmehom / se lepo 

obnašajo, so 

prijazni, 

čustveni 

jočejo, jim 

ni do igre 

OS4 (Vid)  prisotnost 

staršev  

kreganje 

staršev 

nasmehom/jokom / se smejijo jočejo 
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Posamezne predšolske in šolske otroke razveseli (prisotnost staršev, darilo, pohvala, zmaga, 

nagrada, igrače, počitnice) oz. razžalosti (kazen, ne-posojanje igrač, neprijaznost, nasilje 

vrstnikov) podobno; vzrok za pojav čustva žalosti oz. veselja je pogosto njihovo (ne)primerno 

vedenje in odnos, ga posledično imajo s starši in vrstniki. VR3, OS1 in OS2 čustvo veselja 

povezujejo tudi z nagrado in pohvalo, OS2 in OS3 pa razžalosti tudi neprimerno oz. nasilno 

vedenje vrstnikov. H. Smrtnik Vitulić (2004) pravi, da: 

»[…] se otroci v zgodnjem otroštvu veselijo materialnih dobrin, pomembnih dogodkov in 

dejavnosti, ki so zanje pomembne in sprožajo trenutno ugodje. V srednjem otroštvu in 

mladostništvu narašča veselje zaradi sprejetosti med vrstniki, šolske uspešnosti in drugih 

dosežkov« (str. 61).  

Poudarila bi odgovor učenke OS1, da žalosti ne občuti. Razloga za to ne poznam, niti ne morem 

trditi, da gre pri tem za čustveni primanjkljaj. Vsekakor pa je pomembno, da smo na ta pojav 

pri otrocih pozorni in hitro odkrijemo vzrok za to. Po Milivojeviću (2008) se čustveni 

primanjkljaj pojavi v situacijah, kjer bi bilo izražanje in doživljanje nekega čustva sicer 

običajno, ampak se čustvovanje ne pojavi. Vzrok je lahko v značaju posameznika, v določeni 

neprijetni situaciji ali stiku z ljudmi, ki ne vzbudijo čustev.  

Čustvo žalosti in veselja posamezni predšolski in šolski otroci pokažejo in prepoznajo z 

nasmehom oz. s solzami; OS1, VR2 in VR3 pa čustvo žalosti oz. veselja pogojujejo tudi z 

lastnim (ne)primernim vedenjem. OS1 in OS3 čustvo veselja oz. žalosti pri drugih prepoznata, 

če se ti primerno oz. neprimerno vedejo, VR2 pa veselje povezuje z igro. Predšolski in šolski 

otroci čustvo veselja in žalosti pri drugih povezujejo s smehom oz. s solzami, vzbujena čustva 

drugih pa povezujejo tudi z lastnim (ne)primernim vedenjem. OS3 veselje pri drugih povezuje 

tudi z osebnostnimi lastnostmi (prijaznost, čustvenost). Izbrani predšolski in šolski otroci so 

čustva pri sebi in pri drugih povezovali večinoma s telesnimi oz. vedenjskimi odzivi, kar naj bi 

po besedah H. Smrtnik Vitulić (2004) otroci z odraščanjem začeli opuščati. Nepopolne razlage 

čustev postopoma nadomesti subjektivno razumevanje čustev kot miselnih procesov, kjer 

postanejo pomembne specifične značilnosti posameznika.  

Posamezni predšolski otroci so med delavnico Čustva v povprečju dobili srednje do visoke 

ocene vedenja (vedenje VR2 je bilo med delavnico Čustva v povprečju najnižje ocenjeno; 

vedenje VR3 pa najvišje). Vedenje posameznih šolskih otrok je bilo med to delavnico ocenjeno 

nižje kakor pri predšolskih otrocih, posamezni otroci so prejeli od zelo nizkih do visokih ocen 

(vedenje OS3 je bilo med to delavnico ocenjeno nizko; najnižje ocene vedenja pa je dobil OS4).  
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Tabela 15: Individualni pogovori z opazovanimi posamezniki pri delavnici Drugačnost 

DRUGAČNOST (opazovani predšolski in šolski otroci) 

Podobnost z drugimi ljudmi Razlikovanje od drugih ljudi 

interesi, vedenje, osebnostne lastnosti zunanje 

lastnosti 

zunanje 

lastnosti 

interesi, osebnostne lastnosti 

VR1(Lana) igra / / boljša od prijateljev in brata v 

vožnji s kolesom 

VR2(Sara) igra s sestro, starši,  barbikami; 

pospravljanje; zanimajo jo enake 

stvari kot sestro 

/ / bolje od sestre zna pospravljati 

igrače 

VR3(David) pisanje črk, risanje / / boljši od vrstnikov in sestre v 

pisanju, risanju 

VR4(Rok)  igra s kockami, dinozavri / / bolje od sestre pospravlja igrače 

OS1(Maja) prijazna do vrstnikov barva kože obraz / 

OS2(Katja)  pridna, prijazna / oči, obraz, 

lasje 

/ 

OS3(Anže)  prijazen do drugih / / ljubeznivost, čustvenost 

OS4(Vid)  / barva oči barva kože / 

Pravljična delavnica Drugačnost je bila za posamezne predšolske otroke nekoliko težje 

razumljiva, kar je vidno pri smiselnosti njihovih odgovorov in pri tem, da je bilo socialno-

čustveno doživljanje in vedenje dveh predšolskih otrok (VR1 in VR3) med delavnico 

Drugačnost najnižje ocenjena. Kljub manj smiselnim odgovorom so predšolski otroci 

odgovarjali bogatejše kakor šolski otroci, katerih odgovori so bili kratki in jedrnati. Predšolski 

otroci so podobnost z drugimi zaznavali samo preko podobnih interesov (igra, pospravljanje, 

pisanje, risanje), šolski otroci pa so podobnost z drugimi zaznavali tudi preko osebnostnih 

lastnosti in značilnega vedenja (pridnost, prijaznost). OS1 in OS4 podobnosti z drugimi 

zaznavata tudi na podlagi zunanjih lastnostih, predšolski otroci pa zunanjih lastnosti ne 

omenjajo. Večina šolskih otrok se od drugih razlikuje po zunanjosti, OS3 pri tem omenja tudi 

ljubeznivost in čustvenost. Posamezniki v vrtcu se od drugih razlikujejo predvsem v tem, da so 

v neki stvari boljši od mlajših vrstnikov in sorojencev, česa pa šolski otroci ne omenijo. Na 

podlagi rezultatov sklepam, da je bila pravljica bolj razumljiva šolskim kakor predšolskim 

otrokom. K temu dodatno prispeva tudi podatek, da je bilo vedenje vseh opazovanih šolskih 

otrok med delavnico Drugačnost najvišje ocenjeno.  

Vrednost obravnave nekoliko težje razumljive teme za otroke razlaga M. Kordigel Aberšek 

(2008) v naslednjih besedah:  

»Stik s književnostjo pomeni za mladega bralca priložnost za osebnostno zorenje. 

Književnost posreduje človeku občutek pripadnosti in spoštovanja do sebe, svojih in nam 

daje priložnost, da podoživljamo čustva in premišljamo misli, ki jih premišljajo tisti, ki so 

drugačni od nas, tisti, ki jih ne razumemo« (str. 35).  
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Tabela 16: Individualni pogovori z opazovanimi posamezniki pri delavnici Medosebni odnosi 

MEDOSEBNI ODNOSI (opazovani otroci v vrtcu in šoli) 

Kaj te razjezi? Kdaj postaneš jezen/a? Kako pokažeš svojo 

jezo? 

Kako čustvo jeze prepoznaš pri 

drugih? 

VR1(Lana) nagajanje vrstnikov, jemanje igrač z grdim pogledom starša sta jezna, če z bratom kričita, 

se prepirata 

VR2(Sara)  jeze pri sebi ne prepozna / starši so jezni, če jo kregajo (kadar 

je poredna, ne uboga) 

VR3(David) nagajanje bratca z umikom drugi so jezni, kadar nekoga tepejo 

VR4(Rok)  nikoli ni bil jezen; jezen na sestro, 

če mu vzame igračo  

izbere drugo igračo, 

umik 

ne prepozna znakov jeze pri drugih 

OS1(Maja) kadar jo sestra razjezi, ji nagaja počuti se jezno po izrazu na obrazu 

OS2(Katja)  če se ji kdo zlaže takrat se razjezi, grdo 

pogleda 

grdo obnašanje, kričanje 

OS3(Anže)  nagajanje brata počuti se neumno; kriči molk 

OS4(Vid)  nagajanje brata z grdim pogledom, 

počuti se jeznega 

grd pogled 

Po Milivojeviću (2008) jezen otrok apelira na drugega, naj spremeni svoje vedenje in se vede 

v skladu z njegovimi željami, H. Smrtnik Vitulić (2004) pa k temu doda, da otroci izražajo 

čustvo jeze, kadar so njihove želje neizpolnjene oz. njihove potrebe niso zadovoljene. 

Predšolske otroke najpogosteje razjezi neprimerno vedenje vrstnikov ali sorojencev, VR2 in 

VR4 pa pravita, da jeze pri sebi ne prepoznata. Tudi posamezne šolske otroke najpogosteje 

razjezijo njihovi bratje ali sestre, OS2 pa kot razlog za jezo omeni tudi laži drugih.  

 »Otroka v zgodnjem otroštvu razjezi telesno neugodno počutje, če ni deležen pozornosti, 

če ga skušamo v kakšno dejavnost prisiliti ali če se vmešavamo v njegovo igro. V srednjem 

otroštvu se otrok jezi zaradi omejevanja njegovih želja in načrtov, če pri njem najdemo 

napake, če mu pridigamo, ga primerjamo z drugimi in ob neuspehih, zasmehovanju, 

nepravičnosti« (Smrtnik Vitulić, 2004, str. 63).  

Tako predšolski kot šolski otroci lastno jezo najpogosteje pokažejo z mrkim pogledom, VR3 in 

VR4 pa se v afektu jeze od drugih umakneta. VR2 se ne zaveda, kako jezo pokaže, saj jeze pri 

sebi ne prepozna. Pri tem je pomemben podatek, da je bilo vedenje VR2 med procesom izvajanja 

pravljičnih delavnic najnižje ocenjeno na področju zaupljivosti; VR2 se je večinoma časa 

zadrževala na obrobju skupine, bila je plašna in zadržana. Zelo mirno je reševala spore, do 

drugih je bila prijazna in ne-konfliktna. Predšolski otroci pri razmisleku o tem, kako svojo jezo 

pokažejo drugim, omenjajo svoje takratno počutje (počutijo se jezne, neumne), OS3 pa pri tem 

doda, da v afektu jeze na druge kriči. M. Zupančič in Justin (1991) menita, da jezo na agresiven 

način izražajo predvsem tisti otroci, ki tako vedenje opazijo pri odraslih ali starejših vrstnikih, 

zato je pomembno, da odrasli otrokom predstavljamo pozitiven vedenjski vzor.  

VR1 in VR2 prepoznata jezo pri svojih starših, kadar sta poredna, jih ne ubogata in se prepirata 

s sorojenci. VR3 jezo pri drugih prepozna, kadar so drugi nasilni, VR4 pa jeze ne prepozna. OS1 

in OS4 jezo prepoznata po izrazu na obrazu, OS2 pa pravi, da je nekdo jezen, če na druge kriči 

in se neprimerno obnaša. OS3 jezo pri drugih prepozna, kadar ti molčijo in drugega ignorirajo.  
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Nekateri predšolski otroci so imeli težave z razumevanjem vzrokov za pojav čustva jeze oz. s 

tem, kako čustvo jeze pokažejo pri sebi in prepoznajo pri drugih. Nekateri predšolski otroci 

odgovorov na zastavljena vprašanja niso poznali oz. niso razumeli zastavljenih vprašanj. Bolj 

smiselno so na vprašanja odgovarjali posamezni šolski otroci, čeprav se večina otrok ne zaveda, 

kako pokaže lastno jezo (takrat se »počutijo jezno, neumno«).  

Med delavnico Medosebni odnosi je bilo vedenje predšolskih otrok zelo visoko ocenjeno, VR1 

in VR2 sta medtem prejela najvišje ocene vedenja. Nekoliko nižje je bilo med delavnico 

ocenjeno vedenje šolskih otrok, ki so prejeli od zelo nizkih (OS4) do visokih (OS3) ocen 

vedenja.  

Tabela 17: Individualni pogovori z opazovanimi posamezniki pri delavnici Reševanje konfliktov 

REŠEVANJE KONFLIKTOV (opazovani predšolski in šolski otroci) 

Vzroki za konflikte Reševanje konfliktov Strategije za nadzor čustva jeze 

VR1(Lana) nepoznavanje vzrokov pobotanje; objem skuša pozabiti na jezo (gre se igrat v 

sobo) 

VR2(Sara) nasilje vrstnikov mirna igra; posojanje 

igrače  

pomiri jo igra z ovčko 

VR3(David) nasilje podajanje roke; zaupanje druga igrača 

VR4(Rok)  ne-posojanje igrač posojanje igrače druga igrača 

OS1(Maja) nagajanje, neprimerno 

obnašanje 

opravičilo  grd pogled 

OS2(Katja)  neprijaznost umik globok vdih 

OS3(Anže)  ne-posojanje igrač drugemu poda roko globok vdih 

OS4(Vid)  nasilje potoži odrasli osebi umik 

Po T. Lamovec (1991) so konflikti neizogibni del medosebnih odnosov, njihovo konstruktivno 

reševanje pa prispeva k trdnosti in vrednosti socialnih odnosov. S konstruktivnim reševanjem 

konfliktov se poveča pripravljenost za sodelovanje in komunikacijo, poveča se medsebojno 

zaupanje in naklonjenost, s tem pa vplivamo tudi na otrokov osebnostni in socialni razvoj.  

VR1 vzroka za nastale konflikte ne pozna, mnenje ostalih predšolskih in šolskih otrok pa je 

glede glavnih vzrokov za nastale medosebne konflikte enotno. Konflikti nastajajo zaradi 

neprimernega vedenja vrstnikov (nasilje, nagajanje, ne-posojanje igrač), OS2 omeni tudi 

njihovo neprijaznost. Tako predšolski kot šolski otroci so predlagali zelo dobre in raznolike 

predloge glede načinov reševanja konfliktov. Predšolski otroci so predlagali mirno igro, 

posojanje igrač, objem, podajaje roke; šolski otroci pa so k temu dodali še opravičilo, umik in 

toženje odrasli osebi.  

Otroci različne starosti zmorejo različno nadzorovati lastna čustva (Papalia in dr., 2003). VR1 

lastno jezo nadzira tako, da skuša nanjo pozabiti oz. se takrat zamoti z drugo dejavnostjo. VR2 

pomiri njena najljubša igrača, VR3 in VR4 pa si takrat za igro izbereta drugo igračo. OS2 in 

OS3 lastno jezo krotita z globokim vdihom, OS1 pomaga namrščen pogled, OS4 pa umik iz 

konfliktnega odnosa. Navedeno se sklada z besedami Harrisa (1996, po Smrtnik Vitulić, 2004), 

ki je na podlagi rezultatov študije ugotovil, da šest let stari otroci svojo jezo lahko nadzorujejo 

s spremembo izraza na obrazu, tako da zapustijo konfliktno situacijo ali ustvarijo novo situacijo. 



 79 

Otroci med osmim in desetim letom so zmožni tudi aktivnega angažiranja v določenih 

konfliktnih situacijah in preusmerjanja misli na druge, bolj prijetne vsebine.  

Kljub temu, da so posamezni predšolski in šolski otroci dobro razumeli vzroke za nastale 

konflikte, načine njihovega reševanja in strategije za nadzorovanje čustva jeze, je bilo vedenje 

nekaterih predšolskih (VR3) in šolskih (OS1 in OS2) otrok v povprečju najnižje ocenjeno med 

delavnico Reševanje konfliktov. Na njihovo vedenje je lahko vplivala izbrana pravljica in 

obravnavana tema, nanje pa so lahko vplivali tudi drugi dejavniki (splošno počutje otrok, 

motivacija, klima v skupini/razredu, vpliv vzgojiteljice/učiteljice in druge dejavnosti, izvedene 

po pravljičnih delavnicah).  

4.4 ZNAČILNOSTI SOCIALNO-ČUSTVENEGA DOŽIVLJANJA IN VEDENJA 

PREDŠOLSKIH IN ŠOLSKIH OTROK SKOZI VES PROCES OPAZOVANJA  

V nadaljevanju bom grafično22 prikazala značilnosti socialno-čustvenega doživljanja in vedenja 

predšolskih in šolskih otrok skozi ves proces opazovanja; prikazala bom socialno-čustveno 

vedenje celotne skupine predšolskih in šolskih otrok ter socialno-čustveno vedenje posameznih 

opazovanih predšolskih in šolskih otrok. Značilnosti socialno-čustvenega vedenja otrok so 

vezane na opazovanja, ki so bila izvedena pred pravljičnimi delavnicami (1.RV, 2.RV), med 

izvedbo pravljičnih delavnic (3.RV) in po izvedbi pravljičnih delavnic (2.RV). 

4.4.1 Značilnosti socialno-čustvenega doživljanja in vedenja skupine predšolskih in 

šolskih otrok skozi ves proces opazovanja  

 

Slika 5: Grafični prikaz socialno-čustvenega doživljanja in vedenja skozi ves proces opazovanja pri 

skupini predšolskih otrok 

Skupina predšolskih otrok se je v največji meri socialno vključevala med vrstnike, v veliki meri 

so bili otroci zaupljivi in izražali čustvo veselja. Nihanje vedenja je bilo skozi ves proces 

opazovanja prisotno na področju prosocialnosti, kjer so otroci najbolj napredovali med 

                                                           
22 1. in 2. opazovanje je vezano na opazovanja otrok pred izvedbo pravljičnih delavnic, 3., 4., 5. in 6. opazovanje je 

vezano na opazovanja otrok med izvajanjem pravljičnih delavnic, 7. in 8. opazovanje pa je vezano na opazovanja otrok 

po izvedbi pravljičnih delavnic.  
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delavnico Drugačnost. Največji napredek vedenja je viden na področju mirnosti in strpnosti, 

kjer je vedenje otrok najbolj napredovalo med izvajanjem pravljičnih delavnic (predšolski 

otroci so bili pred izvedbo pravljičnih delavnic zelo nemirni in nestrpni). Skozi ves proces 

opazovanja so se predšolski otroci v veliki meri vključevali med vrstnike, z vrstniki so 

navezovali stike in se odzivali na njihove pobude. V manjši meri so nadzorovali svoja čustva, 

bili so manj pozorni na želje in potrebe drugih otrok, v manjši meri so sprejemali omejitve 

odraslih. Večkrat so izražali čustvo jeze, bili so tudi razdražljivi in vzkipljivi, poleg tega pa so 

spore občasno reševali na agresiven način (s fizičnim nasiljem in čustvenimi izbruhi).  Iz grafa 

je razvidno, da je vedenje skupine predšolskih otrok na vseh opazovanih področjih najbolj 

napredovalo po izvedenih pravljičnih delavnicah, pri čemer lahko sklepamo, da so se pravljične 

delavnice med predšolskimi otroki zelo dobro obnesle. Izbrane pravljice so otroci v povprečju 

zelo dobro sprejeli; njihovo vedenje je bilo najvišje ocenjeno med delavnico Reševanje 

konfliktov (6. opazovanje), kjer so bili predšolski otroci zelo veseli, zaupljivi, socialno vključeni 

ter delno strpni do drugih. Njihovo vedenje je bilo najnižje ocenjeno med delavnico Medosebni 

odnosi (5. opazovanje), kjer so bili otroci zelo nemirni, nestrpni in najmanj prosocialni, po drugi 

strani pa so bili veseli, aktivni, sodelujoči in socialno vključeni med vrstnike.  

Sprašujem se, kaj se je dogajalo med delavnico Medosebni odnosi, da je vedenje otrok v tolikšni 

meri nazadovalo (izrazito poslabšanje vedenja je vidno na področju mirnosti, strpnosti in 

prosocialnosti). Morda je na to vplivala sama tema pravljice oz. izvedene aktivnosti med 

delavnico, ki otrokom niso bile tako zelo blizu, lahko pa so na otroke vplivali tudi drugi 

dejavniki (druge dejavnosti, izvedene s strani vzgojiteljice po pravljični delavnici, klima v 

skupini, splošno počutje otrok, motivacija, odnosi z vrstniki…). Kljub temu sklepam, da so 

izvedene pravljične delavnice v skupini predšolskih otrok dobro uspele oz. so jih otroci 

večinoma dobro sprejeli, saj je bilo skozi cel proces opazovanja njihovo socialno-čustveno 

vedenje dokaj visoko ocenjeno. S primerjavo njihovega socialno-čustvenega vedenja pred 

pravljičnimi delavnicami in po njih lahko na določenih področjih vedenja opazimo izrazit 

napredek.  

 

Slika 6: Grafični prikaz socialno-čustvenega doživljanja in vedenja skozi ves proces opazovanja pri 

skupini šolskih otrok 
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Socialno-čustveno vedenje skupine šolskih otrok je bilo skozi ves proces opazovanja najvišje 

ocenjeno na področju socialne vključenosti in zaupljivosti, ki je bilo od 4. opazovanja naprej 

(delavnica Drugačnost) ocenjeno z najvišjimi ocenami. Tudi na vseh ostalih področjih je bilo 

njihovo vedenje z vmesnimi nihanji srednje do zelo visoko ocenjeno. Največja nihanja v 

vedenju so bila prisotna na področju prosocialnosti, kjer je vedenje otrok najbolj napredovalo 

med procesom izvajanja pravljičnih delavnic. Velika nihanja v vedenju so bila prisotna tudi na 

področju izražanja čustva veselja ter na področju strpnosti in mirnosti. Šolski otroci so bili 

najbolj mirni med procesom izvajanja pravljičnih delavnic, pred in po delavnicah pa so bili bolj 

igrivi. Pri tem se sprašujem, če so na njihovo mirnejše reševanje konfliktov, večjo prijaznost 

do vrstnikov in reševanje težav skupaj z vrstniki (kar je bilo značilno za opazovanja med 

izvajanjem delavnic) vplivale tudi izvedene pravljične delavnice oz. obravnavane teme 

(medosebni odnosi in prijateljstvo, konstruktivno reševanje konfliktov, nadzorovanje čustva 

jeze,…). Pri tem je problematično dejstvo, da je bila skupina šolskih otrok po izvedbi delavnic 

zopet bolj nemirna in nestrpna. 

S primerjavo socialno-čustvenega vedenja šolskih otrok pred in po izvedbi pravljičnih delavnic 

lahko ugotovimo, da so bili šolski otroci pred delavnicami nekoliko bolj strpni, mirni in 

prosocialni kakor po izvedenih delavnicah. Vedenje šolskih otrok je na omenjenih področjih po 

pravljičnih delavnicah nazadovalo; otroci so bili po delavnicah bolj razdražljivi in vzkipljivi, 

manj so upoštevali omejitve odraslih. Poleg tega so bili bolj nemirni, spore so večkrat reševali 

nasilno, s čustvenimi izbruhi. V manjši meri so bili pozorni na vrstnike, niso bili dovzetni za 

njihova čustva. Pomembno je poudariti, da so bili šolski otroci tako pred delavnicami kot tudi 

po njihovem izvajanju najbolj zaupljivi in socialno vključeni. Vedenje šolskih otrok je bilo na 

področju socialne vključenosti in zaupljivosti konstantno najvišje ocenjeno. Vedenje šolskih 

otrok je bilo najvišje ocenjeno med delavnico Reševanje konfliktov (otroci so bili med delavnico 

najbolj veseli, zaupljivi, strpni, socialno vključeni, mirni in prosocialni), najnižje pa med 

delavnico Čustva (nekoliko nižje ocene vedenja so medtem prejeli na področju mirnosti, 

strpnosti in prosocialnosti). Med procesom opazovanja šolskih otrok ni bilo prisotnih tako 

izrazitih napredkov vedenja kakor pri skupini predšolskih otrok. Izbrane pravljice šolskim 

otrokom morda niso bile tako blizu oz. se jih pravljice niso tako dotaknile, da bi vplivale na 

njihovo vedenje. Na vedenje otrok je lahko vplival sam izbor pravljice, (ne)zahtevnost izbranih 

besedil in izvedenih dejavnosti, nanje pa so lahko vplivali tudi drugi dejavniki. Sprašujem se, 

kakšne bi bile značilnosti njihovega socialno-čustvenega vedenja, če bi zanje izbrala druge 

pravljice oz. če bi pravljične delavnice v skupini šolskih otrok izvajala dlje časa.  
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4.4.2 Značilnosti socialno-čustvenega doživljanja in vedenja posameznih predšolskih in 

šolskih otrok skozi ves proces opazovanja 

 

Slika 7: Grafični prikaz socialno-čustvenega doživljanja in vedenja skozi ves proces opazovanja pri VR1 

Socialno-čustveno vedenje VR1 je bilo skozi ves proces opazovanja najvišje ocenjeno na 

področju veselja, zaupljivosti in socialne vključenosti, kjer so bila prisotna tudi manjša nihanja. 

Vedenje VR1 je najbolj napredovalo na področju strpnosti in mirnosti; pred izvedbo delavnic je 

bila deklica dokaj nestrpna (pogosto je bila jezna, razdražljiva, vzkipljiva) in nemirna (spore je 

večkrat reševala s fizičnim nasiljem in čustvenimi izbruhi), med izvajanjem pravljičnih delavnic 

pa je postajala vse bolj strpna in mirna (nadzorovala je lastna čustva, upoštevala želje in potrebe 

vrstnikov ter sprejemala omejitve odraslih). Na področju strpnosti je njeno vedenje najbolj 

napredovalo med delavnicama Čustva in Medosebni odnosi, na področju mirnosti pa med 

delavnico Medosebni odnosi, kjer je bilo socialno-čustveno vedenje VR1 tudi najvišje ocenjeno. 

Zanimivo je, da je bilo vedenje VR1 pred izvedbo pravljičnih delavnic med vsemi opazovanimi 

predšolskimi otroki najvišje ocenjeno na večini opazovanih področjih (veselje, zaupljivost, 

socialna vključenost in prosocialnost), po izvedenih delavnicah pa je bila deklica veliko bolj 

nemirna, nestrpna in manj prosocialna kakor pred delavnicami. Sprašujem se, zakaj je do takega 

preobrata v vedenju sploh prišlo oz. če bi njeno vedenje nazadovalo tudi v primeru, če bi 

pravljične delavnice v skupini izvajala dlje časa. Na napredek oz. nazadovanje vedenja bi morda 

lahko vplival tudi drugačen izbor pravljic (drugačna vrsta, tema izbranih pravljic) in drugih 

izvedenih aktivnosti. 

Njeno vedenje je skozi cel proces opazovanja najbolj nazadovalo na področju prosocialnosti 

(od 1. opazovanja do delavnice Drugačnost), po delavnici Medosebni odnosi pa je bila deklica 

vse bolj prosocialna. Vedenje VR1 je bilo najvišje ocenjeno med delavnico Medosebni odnosi, 

najnižje pa med delavnico Drugačnost.  
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Slika 8: Grafični prikaz socialno-čustvenega doživljanja in vedenja skozi ves proces opazovanja pri VR2 

Socialno-čustveno vedenje VR2 je bilo na vseh opazovanih področjih srednje do zelo visoko 

ocenjeno, na vseh opazovanih področjih pa so prisotna tudi nihanja. Skozi ves proces 

opazovanja je bila deklica zelo mirna; mirno je reševala spore, do vrstnikov je bila prijazna in 

ne-konfliktna. Napredek v vedenju je mogoče opaziti na področju strpnosti, kjer je deklica 

postopoma napredovala do visokih ocen.  

Deklica je bila po pravljičnih delavnicah bolj žalostna, slabše razpoložena in manj pripravljena 

na sodelovanje. Najnižje ocene vedenja z velikimi nihanji so bile prisotne na področju 

zaupljivosti, ki je bilo najvišje ocenjeno med delavnico Medosebni odnosi, najnižje pa po 

izvedenih pravljičnih delavnicah. Deklica je v manjši meri navezovala stike z vrstniki, več časa 

se je zadrževala na obrobju skupine, bila je bolj plašna in zadržana. To se sklada z njenimi 

besedami, da lastne jeze ne prepoznava oz. se ne zaveda, kako jezo izraža oz. jo pokaže. Če 

citiram njene besede, deklica pravi, da »še nikoli ni bila jezna«.  

Vsa opazovana področja socialno-čustvenega vedenja so bila pri VR2 skozi ves proces 

opazovanja srednje do visoko ocenjena, s primerjavo stanja pred-po delavnicah pa je njeno 

vedenje najbolj napredovalo na področju strpnosti, socialne vključenosti, mirnosti in 

prosocialnosti. Njeno vedenje je bilo v povprečju najvišje ocenjeno med delavnico Medosebni 

odnosi, najnižje pa med delavnico Čustva.   
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Slika 9: Grafični prikaz socialno-čustvenega doživljanja in vedenja skozi ves proces opazovanja pri VR3 

VR3 je bil skozi ves proces opazovanja zelo dobro socialno vključen in med vrstniki zelo 

priljubljen. Ves čas je navezoval stike z vrstniki, se vključeval v skupino in se odzival na 

njihove pobude. Na prvih treh opazovanjih je bil zelo zaupljiv (radoveden, sproščen), med 

delavnico Drugačnost je njegova zaupljivost padla, kasneje pa je deček zopet postajal vse bolj 

zaupljiv. Pri tem je zanimivo, da je VR3 v povprečju prejel najnižje ocene vedenja ravno med 

delavnico Drugačnost, med katero je nekoliko nazadoval na področju izražanja čustva veselja, 

strpnosti in socialne vključenosti. Med delavnico Drugačnost je bil nekoliko slabše razpoložen, 

težje je nadziral lastna čustva in sprejemal omejitve, bil je tudi bolj razdražljiv, vzkipljiv. 

Sklepam, da je bila obravnavana pravljica zanj pretežka, zato se je med delavnico začel 

dolgočasiti in motiti svoje vrstnike. Podobna nihanja vedenja so vidna tudi pri izražanju čustva 

veselja, saj je bil deček na začetku slabše razpoložen, nato je postopoma postajal vse boljše 

volje, na koncu pa je njegovo razpoloženje in splošno počutje zopet nekoliko nazadovalo.  

VR3 je med procesom izvajanja delavnic najbolj napredoval na področju mirnosti, med 

delavnicama Čustva in Drugačnost pa je napredoval tudi na področju strpnosti. Napredek je 

viden na področju prosocialnosti, kjer so ocene najbolj narastle med 1. in 3. opazovanjem (do 

delavnice Čustva).  

Pomembno je omeniti, da je socialno-čustveno vedenje dečka s primerjavo stanja pred-po 

delavnicah napredovalo na vseh opazovanih področjih, razlike med stanjem pred-po delavnicah 

pa so bile največje na področju strpnosti in mirnosti.  
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Slika 10: Grafični prikaz socialno-čustvenega doživljanja in vedenja skozi ves proces opazovanja pri 

VR4 

Na vseh opazovanih področjih socialno-čustvenega vedenja VR4 so prisotna velika nihanja; 

nikjer ni prisotnih konstantnih ocen vedenja, ampak so prisotni izraziti padci ocen ali njihovo 

strmo naraščanje. Izrazito nihanje vedenja lahko opazimo na področju socialne vključenosti; 

deček je bil najbolj socialno vključen med 2. in 4. opazovanjem (delavnica Drugačnost), potem 

pa se je več časa zadrževal na obrobju skupine. Po izvedenih delavnicah je bolj navezoval stike 

z vrstniki in se v večji meri vključeval v skupino. Izrazito nihanje vedenja je vidno tudi pri 

izražanju čustva veselja, ki je najbolj nazadovalo med 4. in 6. opazovanjem (med delavnicami 

Drugačnost, Medosebni odnosi, Reševanje konfliktov).  

VR4 je skozi ves proces opazovanja najbolj napredoval na področju mirnosti, kjer je bil pred 

začetkom delavnic zelo nemiren, kasneje pa je postajal vse bolj miren in ne-konflikten (najbolj 

miren je bil med delavnicama Čustva in Drugačnost). Napredek vedenja je viden tudi na 

področju strpnosti in prosocialnosti, kjer so prisotna tudi nihanja.  

Nazadovanje vedenja lahko opazimo na področju zaupljivosti, kjer je VR4 nekoliko napredoval 

šele po izvedbi pravljičnih delavnic; večinoma se je zadrževal na obrobju skupine, bil je zadržan 

in plašen.  

Najvišje ocene socialno-čustvenega vedenja je VR4 prejel med delavnico Drugačnost (3. 

opazovanje), najnižje ocene med delavnico Reševanje konfliktov (6. opazovanje).  
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Slika 11: Grafični prikaz socialno-čustvenega doživljanja in vedenja skozi ves proces opazovanja pri 

OS1 

Z grafa lahko razberemo, da je bila OS1 skozi ves proces opazovanja najbolj mirna, na tem 

področju je vseskozi dobivala visoke oz. zelo visoke ocene. Deklica je večino časa mirno 

reševala spore, do vrstnikov je bila ne-konfliktna in prijazna. Dokaj visoke ocene je prejela tudi 

na področju strpnosti, kjer je med procesom izvajanja delavnic nekoliko nazadovala, po 

delavnicah pa je deklica zopet bolje nadzorovala lastna čustva, sprejemala omejitve odraslih ter 

upoštevala želje in potrebe svojih vrstnikov. 

Napredek v vedenju ni izrazito prisoten na nobenem opazovanem področju, po izvedenih 

delavnicah lahko manjši napredek v vedenju opazimo le na področju strpnosti. Nazadovanje 

vedenja lahko vidimo na več področjih; deklica je najbolj nazadovala na področju socialnega 

vključevanja, kjer se je nekaj časa sicer še vključevala med vrstnike in se nanje odzivala, 

kasneje pa je postajala vse bolj osamljena, zadrževala se je na obrobju skupine in se na pobude 

vrstnikov ni več odzivala. V primerjavi stanja pred in po delavnicah lahko opazimo, da je njeno 

vedenje nekoliko nazadovalo tudi na področju veselja, zaupljivosti, mirnosti in prosocialnosti. 

Deklica je bila od 1. do 6. opazovanja vse bolj asocialna, po izvedbi pravljičnih delavnic pa je 

njeno vedenje na področju prosocialnosti nekoliko napredovalo; postala je bolj dovzetna za 

čustva vrstnikov, lažje se je vživela vanje in vrstnikom večkrat pomagala.  

Socialno-čustveno vedenje OS1 je bilo najvišje ocenjeno med 3. opazovanjem oz. med 

delavnico Drugačnost, najnižje pa med 6. opazovanjem oz. med delavnico Reševanje 

konfliktov. Naj poudarim, da je bilo socialno-čustveno vedenje učenke OS1 najnižje ocenjeno 

med vsemi opazovanimi šolskimi otroki, kar pomeni, da je bila deklica najbolj žalostna, 

nezaupljiva, nestrpna, socialno izključena, nemirna in asocialna. Pri tem je pomembno, da 

učenka pravi, da ne občuti svoje žalosti. Tega sicer ne morem posploševati in prehitro 

povezovati z motnjo čustvovanja, na »problematičen« odgovor učenke pa bi rada opozorila in 

poudarila, da bi morali biti učitelji na tako vedenje v razredu bolj pozorni. Učenka je skozi 

proces opazovanja na večini opazovanih področij dosegla nizke ocene socialno-čustvenega 

vedenja z občasnimi nihanji, visoke ocene je dobila le na področju mirnosti in strpnosti. To 
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kaže na njeno mirno, tiho in zadržano osebnost, ki se ne izpostavlja in se večinoma zadržuje na 

obrobju skupine. Menim, da bi morali biti učitelji na tako vedenje še posebej pozorni, saj jih 

večina reagira le na posebej vidno, moteče izstopajoče vedenje. Učitelji v razredu bi lahko 

deklico nekaj časa opazovali in bili pozorni na njeno vedenje. Posvetili bi ji lahko več 

pozornosti in na različne načine spodbujali njeno ustreznejše socialno-čustveno vedenje: 

spodbujali bi lahko izražanje čustva veselja, navezovanje stikov z vrstniki, odzivanje nanje in 

vključevanje v skupino. Poskrbeli bi lahko za to, da bi bila deklica v razredu bolj sproščena, 

radovedna in zainteresirana za sodelovanje pri pouku.  

 

Slika 12: Grafični prikaz socialno-čustvenega doživljanja in vedenja skozi ves proces opazovanja pri 

OS2 

Socialno-čustveno vedenje OS2 je bilo večinoma na vseh opazovanih področjih srednje do zelo 

visoko ocenjeno. Iz grafa lahko razberemo, da je bila OS2 skozi ves proces opazovanja najbolj 

zaupljiva in socialno vključena, na omenjenih področjih je ves čas dobivala najvišje možne 

ocene. Tudi področje mirnosti (mirno, ne-konfliktno reševanja sporov, prijaznost do vrstnikov) 

je bilo od 1. do 6. opazovanja (do delavnice Reševanje konfliktov) najvišje ocenjeno; po 

izvedenih pravljičnih delavnicah pa je bila deklica bolj nemirna, spore je večkrat reševala 

nasilno, s čustvenimi izbruhi.  

Med pravljičnimi delavnicami je bila deklica manj vesela, po delavnicah pa se je njeno 

razpoloženje izboljšalo. Nihanje vedenja z vmesnim padcem in naraščanjem ocen lahko vidimo 

tudi na področju strpnosti in prosocialnosti. Deklica je bila najmanj prosocialna med delavnico 

Medosebni odnosi, po izvedenih delavnicah pa je deklica postala zopet bolj dovzetna za čustva 

vrstnikov, vrstnikom je kasneje večkrat pomagala in jim stala ob strani.  

Socialno-čustveno vedenje je bilo v povprečju najnižje ocenjeno med delavnico Reševanje 

konfliktov, najvišje pa med delavnico Drugačnost. 
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Slika 13: Grafični prikaz socialno-čustvenega doživljanja in vedenja skozi ves proces opazovanja pri 

OS3 

Socialno-čustveno vedenje OS3 je bilo na vseh opazovanih področjih zelo visoko ocenjeno. 

Največja nihanja v vedenju so vidna na področju prosocialnosti, ki je najbolj nazadovalo med 

4. in 6. opazovanjem (med delavnicami Drugačnost, Medosebni odnosi in Reševanje 

konfliktov), po izvedbi pravljičnih delavnic pa je OS3 zopet postal bolj dovzeten za čustva 

drugih, drugim je večkrat pomagal in jim stal ob strani. Na njegovo večjo asocialnosti med 

izvajanjem pravljičnih delavnic je lahko vplivalo več dejavnikov (izbor pravljice in 

obravnavane teme, izvedene aktivnosti med delavnico, druge izvedene dejavnosti po 

delavnicah, odnosi z vrstniki, razredna klima, splošno počutje…).  

Konstantno zelo visoke ocene vedenja so prisotne na področju otrokove zaupljivosti in socialne 

vključenosti, zelo visoke ocene vedenja pa so prisotne tudi na področju izražanja čustva veselja. 

Otrok je med celim procesom opazovanja v največji meri navezoval stike z vrstniki in se 

vključeval v skupino, odzival se je na pobude vrstnikov, med poukom je bil ves čas zelo 

radoveden in sproščen. Tudi na področju mirnosti in strpnosti je vedenje OS3 napredovalo, 

skozi ves proces opazovanja je deček vse mirneje reševal konflikte in bil prijazen do svojih 

vrstnikov, vse bolj je bil sposoben tudi nadzorovanja lastnih čustev in upoštevanja želja, potreb 

drugih.  

Najvišje ocene socialno-čustvenega vedenja je prejel med delavnico Drugačnost, najniže pa 

med delavnico Čustva.  
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Slika 14: Grafični prikaz socialno-čustvenega doživljanja in vedenja skozi ves proces opazovanja pri 

OS4 

Z grafa je razvidno, da je bilo socialno-čustveno vedenje OS4 najvišje ocenjeno na področju 

zaupljivosti. Stalno nihanje v vedenju je vidno na področju izražanja čustva veselja in na 

področju otrokove socialne vključenosti, ki je bilo vseskozi visoko oz. zelo visoko ocenjeno. 

OS4 je bil nekoliko slabše razpoložen in manj pripravljen na sodelovanje med izvajanjem 

pravljičnih delavnic, med vrstnike se je najmanj vključeval med delavnico Drugačnost.  

Pred izvedbo pravljičnih delavnic je bil OS4 srednje/zelo strpen, miren in prosocialen, z 

začetkom izvajanja delavnic pa so ocene vedenja na omenjenih področjih padle do zelo nizkih 

ocen, kar se zdi dokaj problematično. Izrazito poslabšanje vedenja na področju mirnosti, 

strpnosti in prosocialnosti je vidno ravno med procesom izvajanja pravljičnih delavnic, OS4 je 

bil bolj strpen, miren in prosocialen šele po delavnicah. Sprašujem se, zakaj je bil deček ravno 

med delavnicami toliko bolj jezen, razdražljiv in vzkipljiv. Spore je večkrat reševal s fizičnim 

nasiljem in čustvenimi izbruhi, za čustva drugih ni bil dovzeten. Problematično se zdi, da je do 

takega obrata v vedenju prišlo ravno med izvajanjem pravljičnih delavnic. Sklepam, da izbrane 

pravljice in druge izvedene aktivnosti dečku niso bile blizu oz. so na njegovo vedenje in 

doživljanje vplivale negativno, s posledično manj ustreznim socialnim in čustvenim vedenjem. 

Za oblikovanje končnih sklepov in zaključkov bi morala otroka v razredu opazovati dlje časa 

oz. bi morala pravljične delavnice izvajati bolj dolgo, z drugačnim izborom pravljic in 

obravnavo drugačnih tem. Morda bi s tem postopoma lahko vplivala na izboljšanje otrokovega 

vedenja.  

Naj izpostavim, da je bil OS4 med vsemi opazovanimi šolskimi otroki najmanj strpen, socialno 

vključen, miren in prosocialen. Najvišje ocene vedenja je prejel med delavnico Drugačnost, 

najnižje pa med delavnico Medosebni odnosi.  
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SKLEP 

Spodbujanje ustreznega osebnostnega in socialno-čustvenega razvoja otrok bi moralo po 

mnenju Warden in Christie (2001) postati pomemben del vsakega izobraževanja. Skrb za 

socialni in čustveni razvoj otrok je pomembna naloga strokovnih delavcev v vrtcu in osnovni 

šoli, saj se po M. Zupančič in T. Kavčič (2007) socialno-čustveni razvoj otrok v predšolskem 

obdobju povezuje in pogojuje s socialno in čustveno kompetentnostjo otrok kasneje na prehodu 

v šolo. Po besedah Krofliča (2001) je pomembno dosegati ne-kognitivne vzgojno-izobraževalne 

cilje, ki so vezani na razvoj vrednot, moralnosti, komunikacijskih spretnosti, občutka varnosti 

v skupini ter kakovostnih medosebnih odnosov. Za spodbujanje socialno-čustvenih spretnosti 

otrok obstaja veliko različnih metod in tehnik, pri čemer je ena izmed njih tudi uporaba 

pravljice. Po M. Kordigel Aberšek (2008) so pravljice primerne na vsaki razvojni stopnji oz. so 

primerne za otroke vseh starosti, pri čemer pomembno vplivajo na otrokov psihološki 

(Bettelheim, 1999; Jung, 2002) razvoj, katerega del je tudi socialno-čustveni razvoj otrok 

(Zipes, 2004; Nikolajeva, 2014).  

V empiričnem delu sem želela preveriti značilnosti socialno-čustvenega doživljanja in vedenja 

predšolskih in šolskih otrok (izražanje veselja, zaupljivost, strpnost, socialna vključenost, 

mirnost in prosocialnost) pred, med in po izvedbi pravljičnih delavnic. Zanimale so me 

značilnosti socialno-čustvenega doživljanja in vedenja celotne skupine predšolskih otrok in 

celotne skupine šolskih otrok, znotraj vsake skupine pa še vedenje štirih posameznih otrok. S 

pravljičnimi delavnicami sem želela spodbuditi določene značilnosti vedenja oz. morebitne 

spremembe v vedenju otrok. Izbrala sem pravljice z različnimi aktualnimi temami, ki so 

pomembne tako za predšolske kot šolske otroke (prepoznavanje, izražanje in nadzorovanje 

čustev veselja, žalosti in jeze; sprejemanje in strpnost do drugačnosti; konstruktivno reševanje 

medosebnih konfliktov in pomen pozitivnih socialnih odnosov). Z obravnavo različnih pravljic 

in drugih dejavnosti, povezanih s pravljicami, sem želela spodbuditi aktivno vključenost otrok 

in izražanje njihovega lastnega mnenja, verbalno in neverbalno komunikacijo ter vzpostavljanje 

socialnih interakcij otrok z vrstniki in odraslimi.  

Pri opazovanju in ocenjevanju socialno-čustvenega vedenja predšolskih in šolskih otrok pred, 

med in po izvedbi pravljičnih delavnic ni šlo za ugotavljanje statističnih razlik med otroki, saj 

sem rezultate obdelala opisno, brez izvedenih analiz. Pridobljeni rezultati veljajo samo za v 

raziskavo vključene otroke, zato posploševanje ni mogoče. V nadaljevanju predstavljam 

odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

Skozi ves proces sem opazovala celotni skupini predšolskih in šolskih otrok ter osem naključno 

izbranih otrok; podrobneje sem opazovala štiri predšolske in štiri šolske otroke. Pred izvedbo 

pravljičnih delavnic so bile razlike v socialno-čustvenem vedenju predšolskih in šolskih otrok 

najbolj vidne pri izraženosti njihove strpnosti in  mirnosti, pri čemer je bila skupina predšolskih 

otrok manj strpna in mirna od skupine šolskih otrok. Podobno sem ugotovila tudi pri 

opazovanju posameznikov, kjer so se za bolj strpne in mirne ravno tako izkazali posamezni 

šolski otroci. Predšolski otroci so pred delavnicami v manjši meri nadzorovali svoja čustva, bili 

so manj pozorni na želje in potrebe drugih otrok, v manjši meri so sprejemali omejitve odraslih. 

Bolj pogosto so izražali čustvo jeze, bili so razdražljivi in vzkipljivi, spore z vrstniki so večkrat 
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reševali s fizičnim nasiljem in čustvenimi izbruhi. Majhne razlike med predšolskimi in šolskimi 

otroki (tako v skupini kot pri posameznikih) so se pojavile tudi na področju prosocialnosti, kjer 

so bili šolski otroci nekoliko bolj dovzetni za čustva vrstnikov, bolje so se znali vživeti vanje 

in vrstnikom pomagati. Tako predšolski kot šolski otroci so bili dobro razpoloženi, radovedni 

in sproščeni, navezovali so stike z vrstniki in se vključevali v skupino.  

Socialno-čustveno vedenje skupine predšolskih otrok je bilo na vseh področjih opazovanja 

bolje ocenjeno po izvedenih pravljičnih delavnicah kakor pred njihovo izvedbo; po delavnicah 

je vedenje predšolskih otrok najbolj napredovalo na področju strpnosti in mirnosti. Vedenje 

skupine šolskih otrok je po delavnicah nekoliko nazadovalo. Šolski otroci so bili po delavnicah 

bolj nestrpni, nemirni in asocialni kakor pred njihovo izvedbo; po delavnicah so bili bolj 

nemirni, razdražljivi in vzkipljivi, manj so upoštevali omejitve odraslih. Bili so manj dovzetni 

za čustva drugih, spore so reševali bolj agresivno. Njihovo vedenje je po pravljičnih delavnicah 

napredovalo le na področju zaupljivosti in socialne vključenosti. Vedenje posameznih 

predšolskih otrok je bolj napredovalo kakor vedenje posameznih šolskih otrok. Vedenje 

posameznih predšolskih otrok je po pravljičnih delavnicah najbolj napredovalo na področju 

strpnosti in mirnosti, nazadovalo pa na področju veselja in zaupljivosti (nekateri otroci so bili 

po delavnicah slabše razpoloženi, bolj žalostni in plašni, več časa so se zadrževali na obrobju 

skupine). Vedenje posameznih šolskih otrok je po delavnicah na nekaterih področjih 

napredovalo, na nekaterih nazadovalo, nekatera področja vedenja pa so bila enako visoko 

ocenjena tako pred kot po delavnicah. Napredek v vedenju šolskih otrok se je najbolj pokazal 

pri zaupljivosti, strpnosti in prosocialnost; po delavnicah pa so bili otroci bolj nemirni in slabše 

razpoloženi. Po izvedbi pravljičnih delavnic je bolj napredovalo vedenje predšolskih otrok, kar 

se je pokazalo tako pri celotni skupini kot tudi pri opazovanih posameznikih.  

Na napredek oz. nazadovanje vedenja predšolskih in šolskih otrok je lahko vplivalo več 

dejavnikov; na njihovo (ne)ustrezno vedenje je lahko vplival sam izbor pravljic oz. 

obravnavanih tem (nekaterim otrokom so bile obravnavane teme blizu, drugim so bile manj 

zanimive in preveč/premalo zahtevne). Na doživljanje in vedenje otrok so lahko vplivali tudi 

drugi dejavniki (fizično počutje otrok, motivacija, koncentracija, klima v skupini, odnosi z 

vrstniki, vpliv učitelja oz. vzgojitelja, druge dejavnosti, izvedene po pravljičnih delavnicah). 

Vedenje nekaterih otrok je med procesom opazovanja napredovalo, vedenje drugih pa nekoliko 

nazadovalo oz. je ostalo nespremenjeno. Razlog za to je lahko tudi starost otrok in drugačno 

razumevanje, doživljanje pravljice. 

Na socialno-čustveno doživljanje in vedenje otrok je lahko vplivala tudi sama tema pravljice, 

zato je pomembno, kako so pravljico in obravnavano temo otroci razumeli in jo doživeli. Za 

skupino predšolskih in šolskih otrok velja, da so se otroci med izvajanjem pravljičnih delavnic 

v veliki meri vključevali med vrstnike, večkrat pa so bili nemirni in konfliktni. Vedenje 

predšolskih otrok je bilo nizko ocenjeno tudi na področju strpnosti oz. nadzorovanja lastnih 

čustev, upoštevanja želja in potreb drugih. Socialno-čustveno vedenje celotne skupine 

predšolskih in šolskih otrok je bilo najvišje ocenjeno med delavnico Reševanje konfliktov, 

najnižje pa med delavnicama Medosebni odnosi (predšolski otroci) in Čustva (šolski otroci). 

Posamezni predšolski otroci so bili med procesom izvajanja pravljičnih delavnic najbolj mirni 

in najmanj veseli, posamezni šolski otroci pa najbolj zaupljivi in najmanj prosocialni. Vedenje 
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posameznih predšolskih otrok je bilo najvišje ocenjeno med delavnico Medosebni odnosi, 

vedenje šolskih otrok pa med delavnico Drugačnost. Najnižje ocene vedenja so posamezniki v 

vrtcu in šoli prejeli med delavnico Reševanje konfliktov.  

Tako predšolski kot šolski otroci (celotni skupini in posamezniki) so dobro razumeli vzroke za 

pojav čustev žalosti in veselja, zavedali so se, kdaj in kako čustva pokažejo in kako jih 

prepoznajo pri drugih. Pojav čustev veliko otrok pogojuje s prisotnostjo in pozornostjo njihovih 

staršev, doživljanje čustev drugih (staršev, učiteljev, vrstnikov) pa veliko otrok pogojuje tudi z 

lastnim (ne)primernim vedenjem. Pomembno je izpostaviti, da ena učenka v šoli žalosti ne 

občuti in je pri sebi ne prepozna.  

Pravljična delavnica Drugačnost je bila bližje šolskim otrokom, kar dokazujejo njihovi bolj 

smiselni in vsebinsko obsežnejši odgovori na vprašanja. Predšolski otroci so podobnost z 

drugimi povezovali s podobnimi interesi in hobiji, šolski otroci pa so k temu dodali še vedenjske 

značilnosti in zunanje lastnosti. Razlike med ljudmi so predšolski otroci iskali s primerjavo z 

mlajšimi/manj spretnimi vrstniki, šolski otroci pa na podlagi zunanjih lastnosti, osebnostnih 

značilnosti ter različnih interesov, hobijev. Tudi za posamezne predšolske otroke je bila 

pravljica o sprejemanju drugačnosti nekoliko težje razumljiva, kar dokazuje tudi podatek, da je 

bilo socialno-čustveno doživljanje in vedenje dveh predšolskih otrok med delavnico 

Drugačnost najnižje ocenjeno, vedenje šolskih otrok pa je bilo med to delavnico ocenjeno 

najvišje.  

Tako celotno skupino predšolskih in šolskih otrok kot tudi posamezne otroke razjezijo podobne 

situacije; razjezijo jih njihovi starši z omejevanjem ugodnosti in s kaznovanjem, razjezi jih tudi 

problematično vedenje njihovih vrstnikov in sorojencev. Nekateri posamezni predšolski otroci 

jeze pri sebi ne prepoznajo, ne vedo, kako jo pokažejo ali kako jo lahko prepoznajo pri drugih. 

Večina predšolskih in šolskih otrok jezo pokaže na podoben način, različno pa jo prepoznajo 

pri drugih. Predšolski otroci jezo pri drugih povezujejo z njihovim odnosom do soljudi, 

zaznavajo pa jo tudi kot posledico lastnega neprimernega vedenja. Šolski otroci jezo pri drugih 

prepoznajo na podlagi zunanjih lastnosti, določenih dejanj ljudi in njihovega vedenja. 

Tako predšolski kot šolski otroci so omenjali podobne vzroke za nastale konflikte; najpogosteje 

so omenjali različne vrste verbalnega in fizičnega nasilja, konfliktov zaradi igrač, šolski otroci 

so omenili tudi konflikt zaradi različnega mnenja. Nekateri posamezni predšolski otroci 

vzrokov za nastale konflikte ne poznajo, ne poznajo načinov obvladovanja jeze in ne razumejo 

pomena besede konflikt. Tudi nekateri šolski otroci ne poznajo načinov obvladovanja lastne 

jeze. Predšolski in šolski otroci konflikte rešujejo na podoben, večinoma konstruktiven način, 

za nadzorovanje lastne jeze pa otroci v vrtcu in šoli uporabljajo podobne strategije. To velja 

tako za celo skupino kot za posameznike.  

Z empirično raziskavo sem želela predstaviti in preizkusiti model pravljičnih delavnic kot 

sredstva za spodbujanje ustreznega socialnega in čustvenega razvoja otrok, kjer bi lahko z 

dolgoročnim izvajanjem pravljičnih delavnic spremembe v vedenju otrok morda zares dosegla. 

Napredek v vedenju otrok bi lahko ocenjevala in merila, če bi podobne delavnice izvajala dlje 

časa: minimalno pol leta v vsaki skupini, vsaj dvakrat na teden.  
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Nekatere obravnavane teme so bile za otroke bolj razumljive kakor druge, kar je vplivalo na 

večjo oz. manjšo smiselnost njihovih odgovorov ter na značilnosti njihovega socialno-

čustvenega doživljanja in vedenja med posameznimi delavnicami. Otroci so se skozi pravljične 

delavnice srečali z različnimi temami (čustva, drugačnost, medosebni odnosi, reševanje 

konfliktov), pri čemer smo za njihovo obravnavo vsekakor imeli premalo časa. Za boljše 

doživljanje in razumevanje obravnavanih tem bi otroci potrebovali več različnih delavnic z bolj 

obširnim izborom pravljic; vsako izbrano temo bi bilo potrebno obravnavati več časa, vsaj nekaj 

tednov. Pri tem ostaja odprto vprašanje, kakšne bi bile značilnosti socialno-čustvenega vedenja 

predšolskih in šolskih otrok, če bi pravljične delavnice v vsaki skupini izvajala dlje časa, z 

drugačnim in bolj bogatim izborom pravljic.  

Težave, ki sem jih imela pred izvedbo empiričnega dela, so vezane na izbor pravljic. Primerne 

pravljice sem iskala zelo dolgo, saj sem iskala kvalitetne pravljice, ki bi obravnavale določene 

teme, hkrati pa bi bile starostno ustrezne tako za predšolske kot šolske otroke. Preko izbranih 

pravljic sem želela obravnavati teme, ki bi nagovorile otroke in spodbujale njihovo ustrezno 

socialno in čustveno vedenje. Pri tem se lahko navežem tudi na pomanjkljivost raziskave, ki jo 

ravno tako vidim v izboru pravljic. Otrokom sem pripovedovala samo sodobne umetne pravljice 

v slikaniški obliki, ki so sicer obravnavale želene teme in so bile primerne tako za predšolske 

kot za šolske otroke. Zavedam se, da bi bile pravljične delavnice še boljše, če bi jih popestrila 

tudi s kakšno ljudsko pravljico. Za ljudske pravljice se nisem odločila, ker bi za njihovo 

obravnavo verjetno potrebovala več časa, s časom pa sem bila na žalost zelo omejena.  

Naslednja težava je vezana na proces izvajanja pravljičnih delavnic. V skupini šolskih otrok 

težav z izvedbo nisem imela, saj so bili otroci večinoma zelo motivirani, sproščeni in sodelujoči. 

Pravljice so z zanimanjem poslušali, z veseljem so sodelovali pri diskusiji in pri izvedenih 

dejavnostih. Večje težave sem imela v vrtcu, kjer sem se med nekaterimi delavnicami veliko 

ukvarjala tudi z disciplino otrok. Skupina je bila zelo živahna in nemirna, včasih težje 

obvladljiva in manj motivirana za sodelovanje. V skupini sem imela težave z motečim 

vedenjem dveh fantov, ki pri nekaterih dejavnostih nista želela sodelovati in sta motila druge 

otroke. Pri tem mi je bila v pomoč njihova vzgojiteljica, ki je skrbela za red in disciplino otrok, 

v pomoč pa so bila tudi vzpostavljena pravila vedenja, ki smo jih z otroki ponavljali na vsakem 

srečanju. Opazila sem, da so imeli predšolski otroci med izvajanjem delavnic večje težave s 

koncentracijo in pozornim poslušanjem kakor šolski otroci. Pozornost predšolskih otrok je bila 

pri težje razumljivih pravljicah in pri zahtevnejših dejavnostih hitreje odkrenljiva, otroci so 

hitreje postali nemirni. Z izvedbo pravljičnih delavnic sem kljub temu zelo zadovoljna, saj se 

mi zdi, da so delavnice v splošnem zelo dobro uspele. 

Izvedena empirična raziskava je potekala kar nekaj časa, približno mesec dni v vrtcu in mesec 

dni v osnovni šoli. Potekala je v dveh različnih skupinah; v skupini predšolskih in skupini 

šolskih otrok, kjer sem opazovala tako celo skupino kot štiri posameznike iz vsake skupine. 

Dodatna vrednost raziskave je tudi v tem, da sem predšolske in šolske otroke opazovala pred in 

po izvedbi pravljičnih delavnic, med izvajanjem pravljičnih delavnic pa sta vedenje otrok 

opazovali njihova vzgojiteljica oz. učiteljica. Ker je vedenje otrok opazovalo več opazovalcev, 
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sem dobila bolj verodostojne rezultate, kot če bi vedenje otrok ves čas opazovala jaz ali njihova 

vzgojiteljica oz. učiteljica (subjektivnost opazovanja). 

Izvedena raziskava veliko prispeva tudi k socialno-pedagoški stroki, saj sem z izvedbo 

pravljičnih delavnic prikazala drugačen način dela z otroki, ki ga lahko uporabimo tako v vrtcu 

kot v šoli. Otroke sem preko izvedenih pravljičnih delavnic seznanila z različnimi vzgojnimi 

temami, ki spodbujajo njihov socialni in čustveni razvoj. Poleg pripovedovanja pravljic sem 

izvedla tudi veliko različnih dejavnosti in socialnih iger, ki so spodbujale diskusijo in izražanje 

lastnega mnenja, delo v dvojicah in v manjših skupinah, s tem pa sem spodbudila tudi 

vzpostavljanje socialnih interakcij z vrstniki, kreiranje pozitivnih socialnih odnosov ter učenje 

konstruktivnega reševanja konfliktov. Pravljice lahko uporabimo tako pri individualnem delu z 

otroki kot tudi pri delu s celo skupino. Vrednost pravljičnih delavnic je velika, saj niso 

usmerjene v klasično obliko frontalnega pouka, ampak potekajo v krogu, kjer lahko imamo z 

otroki vzpostavljen očesni kontakt, spremljamo lahko vedenje otrok in skupinsko dinamiko, 

poleg tega pa ponujajo sproščen način dela z otroki, kjer je mogoča večja motivacija in 

sodelovanje otrok.  
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SEZNAM PRILOG 

PRILOGA 1: Ocenjevalna lestvica za opazovanje posameznikov  

OCENJEVALNA LESTVICA ZA POSAMEZNIKE 

Ime otroka: ____________ 

Datum in čas opazovanja:____________ 

Opazovalec/ka: _____________ 

1. Veselje/žalost 

Veselje Malo      Srednje     Veliko 

Pogosto se smeji.  1         2        3         4        5 

Je dobro razpoložen/a. 1         2        3         4        5 

Sodeluje v vsakdanjih dejavnostih. 1         2        3         4        5 

Žalost Malo      Srednje     Veliko 

Je žalosten/a, pogosto joče. 1         2        3         4        5 

Je slabe volje. 1         2        3         4        5 

Vsakdanje dejavnosti je/ga ne zanimajo.  1         2        3         4        5 

 

2. Zaupljivost/nezaupljivost 

Zaupljivost Malo      Srednje     Veliko 

Z drugimi navezuje stike, se pogovarja.  1         2        3         4        5 

Je radoveden/a, sprejema novosti (nove ljudi, naloge). 1         2        3         4        5 

Je sproščen/a. 1         2        3         4        5 

Nezaupljivost Malo      Srednje     Veliko 

Zadržuje se na obrobju skupine.  1         2        3         4        5 

Zadržan/a je do novosti.  1         2        3         4        5 

Deluje boječe, plašno.  1         2        3         4        5 

 

3. Strpnost/nestrpnost 

Strpnost Malo      Srednje     Veliko 

Nadzoruje lastna negativna čustva. 1         2        3         4        5 

Upošteva želje in potrebe drugega. 1         2        3         4        5 

Sprejema omejitve in pravila odraslih.   1         2        3         4        5 

Nestrpnost Malo      Srednje     Veliko 

Izraža čustvo jeze.  1         2        3         4        5 

Je razdražljiv/a, vzkipljiv/a. 1         2        3         4        5 

Ne sprejema omejitev in pravil odraslih.  1         2        3         4        5 

 

4. Socialno vključevanje/socialno izključevanje  

Socialno vključevanje Malo      Srednje     Veliko 

Vključuje se v skupino vrstnikov.  1         2        3         4        5 

Je priljubljen/a med vrstniki. 1         2        3         4        5 
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Odziva se vabilom k skupnim dejavnostim. 1         2        3         4        5 

Socialno izključevanje Malo      Srednje     Veliko 

Večino časa je sam/a.   1         2        3         4        5 

Vrstniki ga/jo zavračajo.  1         2        3         4        5 

Ne odziva se vabilom k skupnim dejavnostim. 1         2        3         4        5 

 

5. Mirnost/agresivnost  

Mirnost Malo      Srednje     Veliko 

Mirno reagira v sporih.  1         2        3         4        5 

Do vrstnikov je prijazen/a, prijateljski/a.  1         2        3         4        5 

Problem reši skupaj z drugimi.  1         2        3         4        5 

Agresivnost Malo      Srednje     Veliko 

Spore rešuje s fizičnim nasiljem.  1         2        3         4        5 

Spore rešuje s čustvenimi izbruhi. 1         2        3         4        5 

Uničuje tujo lastnino (igrače/ šolske potrebščine).  1         2        3         4        5 

 

6. Prosocialnost/asocialnost  

Prosocialnost Malo      Srednje     Veliko 

Dovzeten je za čustva drugih.   1         2        3         4        5 

Zna se postaviti na mesto drugega. 1         2        3         4        5 

Rad/a pomaga drugim. 1         2        3         4        5 

Asocialnost Malo      Srednje     Veliko 

Čustev drugih ne prepozna in ne upošteva.  1         2        3         4        5 

Želi biti v središču pozornosti. 1         2        3         4        5 

Drugim  ne zna priskočiti na pomoč. 1         2        3         4        5 
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PRILOGA 2: Ocenjevalna lestvica za opazovanje skupine 

OCENJEVALNA LESTVICA ZA SKUPINO 

Skupina: ____________ 

Datum in čas opazovanja:____________ 

Opazovalec/ka: _____________ 

1. Veselje/žalost 

Cela skupina Malo      Srednje     Veliko 

Otroci so dobre volje in dobro razpoloženi, sodelujejo v 

vsakdanjih dejavnostih.  

1         2        3         4        5 

 

2. Zaupljivost/nezaupljivost 

Cela skupina Malo      Srednje     Veliko 

Otroci so sproščeni, radovedni, z vrstniki navezujejo stike.  1         2        3         4        5 

 

3. Strpnost/nestrpnost 

Cela skupina Malo      Srednje     Veliko 

Otroci nadzorujejo svoja čustva, sprejemajo omejitve in so 

pozorni na drugega.  

1         2        3         4        5 

 

4. Socialno vključevanje/socialno izključevanje 

Cela skupina Malo      Srednje     Veliko 

Otroci med sabo sodelujejo, zadržujejo se v manjših/večjih 

skupinah.  

1         2        3         4        5 

 

5. Mirnost/agresivnost  

Cela skupina Malo      Srednje     Veliko 

Spore rešujejo mirno, s pogovorom.  1         2        3         4        5 

 

6. Prosocialnost/asocialnost  

Cela skupina Malo      Srednje     Veliko 

Otroci so dovzetni za čustva drugih, med sabo si pomagajo. 1         2        3         4        5 
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PRILOGA 3: Priprava na pravljično delavnico Čustva  

PRAVLJICA 1: Weitze, M. (1999). Zakaj je bil rožnati slonček žalosten in kako je spet postal 

srečen. Ljubljana: Slovenska knjiga. 

TEMA: prepoznavanje in izražanje osnovnih čustev (veselje, žalost, jeza), prijateljstvo, 

empatija.  

 

UVODNA MOTIVACIJA: Z otroki23se igram socialno igro »Pravljični stol na moji desni je 

prazen«. Otrokom naročim, naj sedejo v krog, eden od sedežev pa naj ostane prazen. Tisti, ki 

ima na svoji desni prazen stol, mora reči «Stol na moji desni strani je prazen, želim, da k meni 

sede«… (otrok pove ime tistega, ki ga želi ob sebi). Tisti, ki je bil poklican, sede na stol, igro 

pa nadaljuje tisti, ki ima ob sebi prazen stol. Otroke vprašam koga so si izbrali in zakaj, če so 

izbrali svoje prijatelje, kaj jim pomeni beseda »prijatelj«, kdo so njihovi prijatelji in kakšne 

lastnosti imajo.  

 

PREMOR PRED PRIPOVEDOVANJEM: Otrokom pokažem naslovnico pravljice in preberem 

njen naslov. Najprej vzpostavimo pravila, ki se jih bomo med pravljično delavnico držali. Nato 

otroke spodbudim, da skupaj prikličemo pravljično tišino; vsi govorimo vedno tišje, dokler ne 

nastane popolna tišina.  

PRIPOVEDOVANJE PRAVLJICE: Pravljico pripovedujem prosto; počasi, jasno in glasno. 

Tako lahko opazujem otrokove odzive in z njimi ohranjam očesni kontakt.  

PREMOR PO PRIPOVEDOVANJU: Nekaj trenutkov ostanemo v tišini, da lahko otroci uredijo 

svoje vtise o pravljici.  

POGOVOR O PRAVLJICI IN IZRAŽANJE DOŽIVETIJ: Skupaj z otroki obnovimo pravljico, 

pri čemer jim pomagam z ilustracijami. Vprašam jih, kakšna se jim je zdela pravljica; kaj se je 

zgodilo glavnemu pravljičnemu junaku, kako se je ta počutil in zakaj; kakšen odnos sta imela 

z najboljšim prijateljem; kako se je obnašal po odhodu prijatelja in zakaj in kako so to sprejeli 

njegovi vrstniki. Otroke vprašam, kako je glavni junak spet postal srečen oz. kaj je naredil za 

to ter kako bi oni ravnali na njegovem mestu. Vprašam jih, kaj lahko naredimo, da postanemo 

srečni in zadovoljni ter če se nam je za to potrebno potruditi.  

NOVE NALOGE  

Prepoznavanje osnovnih čustev: Na listih imam slike čustev žalosti, veselja in jeze. Slike 

pokažem otrokom in jih vprašam, katero čustvo kaže obraz na sliki in če poznajo še kakšno 

drugo čustvo (strah, ki ga samo omenimo). Vprašam jih, če lahko vsako čustvo povežejo s 

počutjem slončka iz pravljice (kdaj in zakaj je bil žalosten, kdaj, zakaj in na koga je bil jezen, 

kdaj je bil vesel in zakaj). Nato jim pokažem več slik otroških obrazov, ki izražajo omenjena 

čustva in jih vprašam, katero čustvo izražajo in zakaj mislijo, da je temu tako. Pogovorimo se 

o tem, kako lahko določeno čustvo prepoznamo (smeh, jok).  

                                                           
23 Z izrazom »otrok« zajemam tako otroke v vrtcu, kot učence v osnovni šoli.  
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Igra vlog: izražanje čustev (samo za učence v OŠ): Nekaj otrok (4-5) povabim, da se 

prostovoljno javijo za igro vlog. Zaigrali bodo dve situaciji iz pravljice: slonček Beni izgubi 

svojega prijatelja (žalost), slonček si najde novega najboljšega prijatelja (veselje). Tudi druge 

otroke prosim, naj z izrazi na obrazu pokažejo, kako se počutijo, ko so veseli, žalostni, jezni in 

kadar jih je strah.  

Kocka čustev: Otroci sedijo v krogu. Nekaj otrok vrže kocko čustev (če bo dovolj časa, bodo 

na vrsto prišli vsi), ki ima ploskve polepljene s slikami čustev žalosti, veselja, jeze in strahu. 

Ko pridejo na vrsto za met, opišejo, kdaj so se tako počutili in zakaj, kako to pokažejo in kako 

to prepoznajo pri drugih (starših, prijateljih, bratih/sestrah). Pogovor lahko navežemo tudi na 

temo prijateljstva in medosebnih odnosov. Otroci dobijo priložnost, da lahko svoje občutke 

povežejo z besednim izražanje, obenem pa lahko postanejo empatični, saj lahko iz 

pripovedovanja drugih spoznajo, da doživljajo včasih enake občutke kot oni.  

Avtobus čustev: Za igro izberemo skupino 6-8 otrok, pri katerih se eden vživi v vlogo voznika, 

ostali pa v vlogo potnikov na avtobusu. Igro začne voznik, ki neverbalno pokaže določeno 

razpoloženje/čustvo. Potnik, ki pride na avtobus, mora to razpoloženje/čustvo posneti na svoj 

način. Vsak naslednji potnik pride z drugačnim razpoloženjem/čustvom, ki ga vsi ostali potniki 

posnemajo. Igro bomo ponovili večkrat. Skozi igro bom otroke motivirala in jih učila 

prepoznavanja in izražanja čustev, posnemanja drugih in razvijanja empatije. Otroci lahko tako 

postanejo bolj odprti in krepijo samozavest, skupina pa se lahko bolj poveže. 

EVALVACIJA IN ZAKLJUČEK: Otroke vprašam po njihovem počutju in mnenju o pravljici. 

Otroke v vrtcu spodbudim, da narišejo svojega najljubšega junaka iz pravljice in pobarvajo 

pobarvanko o slončku Beniju.  
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PRILOGA 4: Priprava na pravljično delavnico Drugačnost  

PRAVLJICA 2: Makarovič, S. (1994). Veveriček posebne sorte. Dob pri Domžalah: Miš. 

TEMA: drugačnost, strpnost, medosebni odnosi, empatija.  

UVODNA MOTIVACIJA: Z otroki se igram socialno igro »Potujoča žoga«. Otrokom se 

predstavim: povem, kdo sem in kaj rada počnem. Nato žogo podam otroku iz skupine, njegova 

naloga pa ostane enaka. Žoga tako dolgo potuje po skupini, dokler se ne predstavijo vsi otroci. 

Z otroki se pogovarjamo o naslednjih vprašanjih: Ali so naša imena enaka?; So naše lastnosti 

in interesi enaki/različni in zakaj?; Kako se razlikujemo po videzu? Pogovarjamo se tudi o 

razlikah med nami; v krog povabim dva fanta in dve punci. Z otroki se pogovarjamo o tem, 

kako se ti otroci med sabo razlikujejo in v čem so si podobni.  

PREMOR PRED PRIPOVEDOVANJEM: Otrokom pokažem naslovnico pravljice in preberem 

njen naslov. Najprej ponovimo pravila, ki se jih bomo med pravljično delavnico držali. Nato 

otroke spodbudim, da skupaj prikličemo pravljično tišino; vsi govorimo vedno tišje, dokler ne 

nastane popolna tišina.  

1. DEL PRIPOVEDOVANJA PRAVLJICE: Pred začetkom pripovedovanja naključim 

otrokom v skupini razdelim loparčke, na katerih so slike s čustvi, o katerih smo se pogovarjali 

nazadnje (veselje, žalost, strah, jeza). Pravljico pripovedujem prosto. Tako bom lahko 

opazovala otrokove odzive in z njimi ohranjala očesni kontakt. Zgodbo najprej preberem do 

polovice (do str. 14).  

PREMOR PO PRIPOVEDOVANJU in IZRAŽANJE DOŽIVETIJ: Najprej nekaj trenutkov 

počakam, da otroci uredijo svoje vtise o pravljici, potem pa jih vprašam, kakšna se jim je zdela 

pravljica. Vprašam jih po predstavitvi pravljičnih junakov; kaj se je zgodilo mami Puhanki oz. 

zakaj je postala žalostna; kakšne so bile razlike med njihovimi mladički; kako je mama sprejela 

novico, ko je izvedela, da niso vsi mladički enaki; kako se je počutila veverica, ki je bila 

drugačna od ostalih; kako se počutite ob tem vi oz. kako bi se počutili, če bi se to zgodilo 

vašemu prijatelju ali vam. Otroci svoje počutje, počutje mame Puhanke in veverička Čopka 

pokažejo s slikami, ki prikazujejo različna čustva.  

2. DEL PRIPOVEDOVANJA PRAVLJICE IN PREMOR PO PRIPOVEDOVANJU, 

IZRAŽANJE DOŽIVETIJ: Pravljico pripovedujem do konca, potem zopet počakam nekaj 

trenutkov in otroke vprašam: kako je modra Replja potolažila mamo; kaj je Čopko počel, 

medtem ko so bratje in sestre skakali po gozdu? Ali je bil v čem še posebej spreten? Kaj mu ni 

šlo in v čem je bil še posebej dober?; Zakaj je bila mama Puhanka na koncu tako ponosna na 

Čopka? Ali vsi zmoremo vse? Kakšne so razlike med nami? V čem ste vi dobri in v čem ne? 

Otroci svoje počutje, počutje mame Puhanke in veverička Čopka zopet pokažejo s slikami, ki 

prikazujejo različna čustva. 

*V vrtcu med pripovedovanjem pravljice izvedem tudi gibalno igro, saj so otroci hitro postali 

nemirni: otroci posnamejo Čopkove brate in sestre, kako skačejo (poskoki na mestu) in plezajo 

po drevesih (razgibavanje rok).  
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NOVE NALOGE 

Pripovedovanje nove zgodbe po vzorcu metode klopčiča volne (samo za otroke v OŠ): Otroci 

si izmislijo svojo pravljico, z istimi pravljičnimi junaki. Jaz začnem in povem začetek zgodbe, 

nato pa vržem klopčič volne drugemu otroku, ki zgodbo nadaljuje in si izmisli nekaj novega. 

Nato klopčič volne poda naprej drugemu otroku, tako da se plete zgodba. Zgodbo nadaljujemo, 

dokler bo ta smiselna.  

Pozitivne lastnosti: Po enakem vzorcu se igramo socialno igro »Pozitivne lastnosti«,  pri kateri 

si prav tako podajamo klobčič volne. Vsakemu otroku, kateremu vržemo klobčič volne, povemo 

nekaj lepega o njem.  

Plakatna slika: kakšni smo: Otroci se posedejo na tla. Pokažem jim različne slike, izrezane iz 

časopisov in revij in jih povabim, da si jih ogledajo. Izrezane fotografije nalepimo na velik 

papir, da nastane plakatna slika različnih ljudi. Skupaj si jih ogledamo in ugotavljamo, kakšni 

so. Ugotovimo tudi, v čem se med sabo razlikujejo.  

Poiščite se med seboj (samo za otroke v OŠ):  Pripravila bom nalepke različnih barv: rumene, 

rdeče, modre in zelene. Otrokom nalepim nalepke na hrbet in jih povabim, da se poiščejo med 

sabo. To naredijo tako, da se sprehajajo po prostoru in iščejo otroke, ki imajo na hrbtu nalepko 

enake barve. Med sabo se ne smejo pogovarjati, ampak se lahko sporazumevajo z očmi in 

mimiko obraza. Igra je zaključena, ko so otroci zbrani v skupinah in se med sabo barvno 

ujemajo. Pravilno izbiro preverijo v ogledalu. Pogovarjamo se o tem, kako so se med sabo 

sporazumevali in kako so se počutili, ko so našli otroke, ki so jim bili podobni.  

EVALVACIJA IN ZAKLJUČEK: Otroci povedo, kako se jim je zdela pravljična ura in kaj so 

se novega naučili. Otroke v vrtcu nato spodbudim, da narišejo, kar jim je bilo v zgodbi najbolj 

všeč. Pripravljene imam tudi pobarvanke o veveričku Čopku.  
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PRILOGA 5: Priprava na pravljično delavnico Medosebni odnosi  

PRAVLJICA 3: Mlakar, I. (2006). Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir. Radovljica: 

Didakta. 

TEMA: reševanje konfliktov, medosebni odnosi.  

UVODNA MOTIVACIJA: Z otroki se igram socialno igro »Objem prijateljstva«. Otroci sedijo 

v krogu. Voditelj skupine začne z objemom prijateljstva, ki ga pokloni otroku zraven sebe. Ta 

nadaljuje z objemom otroka, ki sedi poleg njega. Igra se konča, ko na vrsto pridejo vsi otroci. 

Otroke vprašam, kako so se med vajo počutili in kakšna bi lahko bila tema pravljice. Namen 

dejavnosti je sprostitev otrok, povezovanje skupine in priprava na temo pravljice. 

PREMOR PRED PRIPOVEDOVANJEM: Otrokom pokažem naslovnico pravljice in preberem 

njen naslov. Najprej ponovimo pravila, ki se jih bomo med pravljično delavnico držali. Nato 

otroke spodbudim, da skupaj prikličemo pravljično tišino; vsi govorimo vedno tišje, dokler ne 

nastane popolna tišina.  

PRIPOVEDOVANJE PRAVLJICE: Pravljico pripovedujem prosto. Tako bom lahko 

opazovala otrokove odzive in z njimi ohranjala očesni kontakt.  

PREMOR PO PRIPOVEDOVANJU: Nekaj trenutkov ostanemo v tišini, da lahko otroci uredijo 

svoje vtise o pravljici. Naključnim otrokom razdelim loparčke s slikami, ki prikazujejo različna 

čustva.   

POGOVOR O PRAVLJICI IN IZRAŽANJE DOŽIVETIJ: Otroke najprej vprašam, kakšna se 

jim je zdela pravljica. Vprašam jih po predstavitvi pravljičnih junakov in po vzroku spora med 

pravljičnima likoma Bibi in Gusti. Z otroki se pogovarjamo o tem, kaj je prepir še bolj poglobilo 

in kaj je prispevalo k rešitvi spora. Vprašam jih po različnih načinih reševanja konfliktov oz. 

kako bi konflikt rešili oni sami. Pogovorimo pa se tudi o tem, kako sta konflikt rešila lika iz 

pravljice. Določene otroke prosim, da izberejo loparček s čustvom, ki prikazujejo počutje likov 

v pravljici med konfliktom in po njem.  

NOVE NALOGE  

Prepoznavanje in izražanje čustev: Na prvi pravljični uri smo podrobneje spoznali čustvo 

veselja in žalosti, tokrat pa smo obravnavali čustvo jeze. Otroke prosim, da vstanejo in s telesno 

držo (neverbalno) pokažejo, kako je, kadar so jezni in povedo, zakaj so bili jezni. Nato jim 

razdelim slike konkretnih otroških obrazov, ki prikazujejo čustvo jeze. Pogovarjamo se o tem, 

kako lahko jezo prepoznamo pri drugih.  

Reševanje konfliktov (samo za učence v OŠ): Štiri otroke povabim, da se prostovoljno javijo 

za igro vlog. Vsakemu razdelim svojo vlogo; dva otroka igrata vlogo pujske Bibi, druga dva pa 

vlogo Gustija. Otroke prosim, da zaigrajo situacijo iz pravljice, ko se Bibi in Gusti spreta. 

Zaigrajo lahko po svoje ali pa konkretno situacijo iz pravljice. Nato igro vlog ponovimo z 

drugim parom. Otroke prosim, če lahko zaigrajo situacijo iz pravljice, ko se Bibi in Gusti 

pobotata. Tudi to situacijo morajo poskusiti zaigrati po svoje, če ne gre, pa lahko zaigrajo primer 
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iz pravljice.  Pogovorimo se o vzrokih konfliktov med ljudmi in zakaj/s kom so se že kdaj sprli 

oni. Otroke vprašam, kako so konflikte rešili.  

Kakšen sem: Otroci sedijo v krogu, med nami se kotali žoga. Ko se žoga prikotali do otroka, 

mora ta odgovoriti na vprašanje. Otroke vprašam, kako bi ravnali v določenih situacijah: 

prijatelj ti pri igri vzame tvojo najljubšo igračo; prijatelj te udari; narisal(a) si risbo, ko jo 

pokažeš otrokom, se ti smejijo in rečejo, da ni dobra. Pogovarjamo se o pozitivnih in negativnih 

načinih reševanja konfliktov.  

Načini reševanja sporov: Otrokom pokažem različne slike, ki prikazujejo različna dejanja ljudi 

(brcanje, kričanje, objem, poljub, pogovor, rokovanje… ). Prikazujejo različne načine, kako 

lahko rešimo konflikt. Slike lepimo na tablo in se pogovarjamo se o tem, kateri načini so 

primerni in kateri ne.  

Vremenska igra (samo za otroke v vrtcu): Otroci se drug za drugim usedejo v krog, tako da si 

gledajo v hrbet. Na moja navodila se s prsti dotikajo prijateljevega hrbta in posnamejo različne 

vremenske pojave (npr. pršenje dežja: konice prstov se rahlo poigravajo po hrbtu; veter: zibajo 

celo telo…) Namen igre je sprostitev otrok.  

ZAKLJUČEK IN EVALVACIJA: Otroke vprašam, kako se jim je pravljična ura zdela in kaj 

so se naučili novega. Prosim jih, če lahko narišejo čustvo jeze, pri tem pa jih prepustim njihovi 

domišljiji. Otrokom v vrtcu razdelim tudi pobarvanko o Bibi in Gustiju.  
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PRILOGA 6: Priprava na pravljično delavnico Reševanje konfliktov  

PRAVLJICA 4: Spathelf, B. (2002). Koštrun prepirun ali Kako se lahko izognemo prepiru. 

Ljubljana: Kres.  

TEMA: reševanje konfliktov, medosebni odnosi.  

UVODNA MOTIVACIJA: Z otroki se igram socialno igro »Domine«. Igro začnem sama, tako 

da povem svoje ime ter kaj imam rada oz. kaj rada počnem. Tisti, ki ima rad isto stvar, mi poda 

roko. Igro nadaljuje otrok, ki me drži za roko in pove, kaj je všeč njemu. Igra se nadaljuje, 

dokler krog ni sklenjen oz. dokler na vrsto pridejo vsi otroci. Namen igre je sprostitev, 

spoznavanje otrok.  

PREMOR PRED PRIPOVEDOVANJEM: Otrokom povem, da jim bom prebrala pravljico 

(pokažem jim naslovnico in preberem naslov). Ponovimo pravila, ki se jih bomo med pravljično 

uro držali. Nato jih spodbudim, da pred pripovedjo prikličemo pravljično tišino; vsi govorimo 

vedno bolj tiho, dokler ne nastane popolna tišina. 

PRIPOVEDOVANJE PRAVLJICE: Pravljico pripovedujem prosto. Tako bom lahko 

opazovala otrokove odzive in z njimi ohranjala očesni kontakt.  

PREMOR PO PRIPOVEDOVANJU: Nekaj trenutkov ostanemo v tišini, da lahko otroci uredijo 

svoje vtise o pravljici.  

POGOVOR O PRAVLJICI IN IZRAŽANJE DOŽIVETIJ: Otroke vprašam po mnenju o 

pravljici in pravljičnih likih. Z otroki se pogovarjamo o tem, zakaj sta se bratec in sestrica sprla, 

kaj je povzročilo pojav »koštrunov prepirunov« in kako se jih lahko znebimo. Pogovarjamo se 

o tem, kaj vpliva na to, da postanejo »prepiruni« še večji in močnejši in kaj lahko naredimo, da 

se »koštruni« sploh ne pojavijo. Vprašam jih, če se je že kdaj zgodilo, da so se »koštruni« 

pojavili tudi pri njih.   

NOVE NALOGE  

 

Kako krotim svojo jezo: Otroke vprašam po načinih krotenja lastne jeze. Skupaj se odločamo, 

kaj nam lahko v takih primerih pomaga in kaj ne. Pogovor navežem na pravljico in otroke 

vprašam, kako bi lahko preprečili, da se »koštruni prepiruni« iz pravljice sploh ne bi pojavili. 

Pogovarjamo se o (ne)konstruktivnih načinih ravnanja z jezo.  

Premikanje drugega (samo za učence v OŠ): Otroci se spremenijo v »koštrune prepirune« iz 

pravljice, ki želijo obvarovati svoj prav in zaščititi svoje mesto. To preizkusimo s socialno igro, 

v kateri spoznamo občutja, ki nastanejo na obeh straneh v konfliktni situaciji. Skupina otrok se 

razdeli na pare. Otroci se postavijo drug proti drugemu, iztegnejo roke in se primejo tako, da so 

njihovi prsti prepleteni. Na moj znak poskušajo s pritiskom rok premakniti drugega in ga 

pripraviti do tega, da se umakne iz svojega prostora. Z bojem prenehajo na moj znak.  Na koncu 

se pogovorimo o njihovih občutkih med igro. 

Pravila proti prepiranju: Pogovarjamo se o pravilih, ki bi jih morali upoštevati, da ne bi prišlo 

do prepirov. Nato skupaj oblikujemo plakat, na katerega napišemo omenjena pravila. Otroke 

povabim, da na plakat katero od pravil tudi narišejo.  
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Znak prijateljstva: Otroci sedijo na tleh v krogu, tesno drug ob drugem. Zaprejo oči in si podajo 

roke. Znak prijateljstva (stisk roke) potuje od enega otroka do drugega, dokler na vrsto ne 

pridejo vsi otroci. Pogovorimo se o njihovih občutkih med igro.  

 

ZAKLJUČEK IN EVALVACIJA: Otroke vprašam, kako se jim je delavnica zdela in kaj so se 

novega naučili. Vprašam jih tudi po njihovem počutju med delavnico. Otroke v vrtcu prosim, 

da narišejo svojega »koštruna prepiruna« iz pravljice. 
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PRILOGA 7: Vprašanja za individualne pogovore z otroki  

Pravljična ura 1: Weitze, M. (1999). Zakaj je bil rožnati slonček žalosten in kako je spet postal 

srečen. Ljubljana: Slovenska knjiga. 

- Kdaj/zakaj občutiš čustvo veselja oz. čustvo žalosti? 

- Kako veselje/žalost prepoznaš pri sebi? Kako to pokažeš drugim? 

- Kako veselje/žalost prepoznaš pri drugih? 

 

Pravljična ura 2: Makarovič, S. (1994). Veveriček posebne sorte. Dob pri Domžalah: Miš. 

- V čem si podoben/a drugim otrokom? 

- V čem se razlikuješ od drugih otrok? 

 

Pravljična ura 3: Mlakar, I. (2006). Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir. Radovljica: 

Didakta. 

- Kdaj postaneš jezen/a? Kaj te razjezi? 

- Kako pokažeš svojo jezo, kako se takrat počutiš? 

- Kako jezo prepoznaš pri drugih? 

 

Pravljična ura 4: Spathelf, B. (2002). Koštrun prepirun ali Kako se lahko izognemo prepiru. 

Ljubljana: Kres.  

- Zakaj se ljudje med sabo prepiramo?   

- Kako rešiš prepir s prijatelji/bratom/sestro? Kaj takrat narediš? 

- Kako krotiš svojo jezo? Kaj narediš takrat, ko si jezen? 

 

 

 


