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POVZETEK 
 

V prvem delu diplomskega dela je na začetku predstavljen pomen pravljice za otroka na 

razvojnem, psihološkem, vzgojno-izobraževalnem in socialnem področju. Sledi teoretična 

opredelitev pravljice, s poudarkom na kratki sodobni pravljici z otroškim glavnim literarnim 

junakom po teoriji Marjane Kobe. V nadaljevanju je predstavljeno življenje in delo pisateljice 

Ele Peroci, kateremu sledi tudi abecedni in kronološki seznam njenih del. Teoretični del 

sklenem z literarno analizo pisateljičine antologije Za lahko noč (1985), kjer se osredotočim 

predvsem na podobo otroka kot glavnega literarnega lika, motive za prehod iz realnega v 

fantastični svet, like oživljene igrače/predmeta, dogajalni prostor in čas, zgradbo dogajanja ter 

sporočilo.  

V empiričnem delu je predstavljena obravnava treh pravljic iz antologije Za lahko noč (1985). 

V ospredju mojega zanimanja je primerjava doživljanja in razumevanja pravljic Ele Peroci pri 

predšolskih in šolskih otrocih. Z otroki sem po obravnavi izvedla fokusni intervju, njihove 

odgovore pa skupaj z ilustracijami vstavila v preglednico. Ob koncu vsake preglednice 

posamezne pravljice sledi kratka interpretacija odgovorov, ob koncu poglavja pa sklepni 

zaključek raziskave.  

 

Ključne besede: kratka sodobna pravljica, Ela Peroci, otroški glavni literarni lik, 

realni/fantastični svet, literarna analiza. 
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ABSTRACT 

 

At the beginning of the thesis the importance of a story on a child’s developmental, 

psychological, educational and social area is introduced. What follows is theoretical definition 

of a story, emphasizing a contemporary short story with a main character in children’s 

literature as defined in Marjana Kobe's theory. Life and work of the writer Ela Peroci, 

including a list of her works in alphabetical and chronological order, is presented later on. 

Theoretical part is concluded with literary analysis of Peroci’s anthology Za lahko noč (1985), 

where my main focus is on a child’s image as a main character; motives regarding a transition 

from the real to fantastic world; revived characters of toys or objects; narrative place and 

time; plot and message. 

The three stories taken from anthology Za lahko noč (1985) are discussed in the empirical 

part. My primary interest is to compare how preschool and school-age children experience 

and understand Ela Peroci’s stories. I did a focus interview with children after the reading. I 

collected their responses along with illustrations, and inserted them into a table. At the end of 

each table I added a brief interpretation of responses, as well as a final conclusion of the 

survey at the end of the chapter. 

 

Key words: short contemporary story, Ela Peroci, main character in children’s literature, 

real/fantastic world, literary analysis. 
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1 UVOD 
 

Kot vzgojitelji in tudi kot starši se zavedamo, kako velik pomen ima branje pravljic za otroka. 

V zadnjih letih se tudi po šolah in vrtcih po Sloveniji dogajajo spremembe na tem področju in 

čedalje bolj se poudarja pomembnost branja knjig. Izvajamo projekte, ki spodbujajo branje 

tako v vrtcu in šoli kot tudi doma. Pravljice so ena najpomembnejših zvrsti za otroka kot tudi 

za odraslega. V pravljičnem fantazijskem svetu otrok ni izpostavljen pritisku s strani odraslih, 

zato mu pravljica pomaga najti pot iz težav, ki jih doživlja v realnem svetu. Pisateljica Ela 

Peroci je v svojih pravljicah pripovedovala o doživljajskem svetu otroka in svetu njegove 

igre. S pomočjo pravljic je opisovala otrokove stiske in izpostavila problem otrokovega 

položaja v družini.  

V prvem poglavju teoretičnega dela bom predstavila pomen pravljic za otroka na razvojnem, 

psihološkem, vzgojno-izobraževalnem in socialnem področju. Sledi teoretična opredelitev 

sodobne pravljice. V tem poglavju se bom osredotočila na kratko sodobno pravljico z 

otroškim glavnim junakom, ki jo bom podrobno analizirala po teoriji Marjane Kobe. Osrednja 

tematika diplomskega dela so pravljice pisateljice Ele Peroci, zato bom v nadaljevanju 

teoretičnega dela strnjeno predstavila njeno življenje in delo. Teoretični del diplomskega dela 

bom sklenila s podrobno literarno analizo antologije Za lahko noč. V tem poglavju bodo 

osrednji predmet moje razprave nekatere motivno-tematske in morfološko-strukturne 

značilnosti/stalnice, ki jih je v svoji analizi uporabila Marjana Kobe. Osredotočila se bom na 

podobo otroka kot glavnega literarnega lika, motive za prehod iz realnega v fantastični svet, 

like oživljene igrače/predmeta, dogajalni prostor in čas, zgradbo dogajanja in sporočilo.  

V empiričnem delu se bom posvetila skupini predšolskih in skupini šolskih otrok ter s 

pomočjo obravnave treh pravljic Ele Peroci primerjala njihovo razumevanje in doživljanje le 

teh. Z otroki bom obravnavala tri izbrane pravljice, ki jih bom analizirala s pomočjo 

preglednice, v katero bom vstavila odgovore in ilustracije otrok. Ob koncu vsake preglednice 

bo sledila kratka interpretacija odgovorov in sklepni zaključek končnih ugotovitev.  
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2 UVOD V TEORETIČNI DEL 

 

V prvem delu diplomskega dela je na začetku predstavljen pomen pravljice za otroka na 

razvojnem, psihološkem, vzgojno-izobraževalnem in socialnem področju. Sledi teoretična 

opredelitev pravljice, s poudarkom na kratki sodobni pravljici z otroškim glavnim literarnim 

junakom po teoriji Marjane Kobe. V nadaljevanju je predstavljeno življenje in delo pisateljice 

Ele Peroci, kateremu sledi tudi abecedni in kronološki seznam njenih del. Teoretični del 

sklenem z literarno analizo pisateljičine antologije Za lahko noč (1985), kjer se osredotočim 

predvsem na podobo otroka kot glavnega literarnega lika, motive za prehod iz realnega v 

fantastični svet, like oživljene igrače/predmeta, dogajalni prostor in čas, zgradbo dogajanja ter 

sporočilo.  

 

2.1  POMEN PRAVLJIC ZA OTROKE 

 

Pravljica ima v otrokovem življenju zelo pomembno vlogo. Posega tako na razvojno, 

psihološko, vzgojno-izobraževalno in socialno področje kot tudi na področje reševanja težav. 

Velikokrat se uporablja kot terapevtsko sredstvo, ki pomaga otroku najti pot iz težav v varnem 

fantazijskem svetu, kjer ni izpostavljen prevelikemu pritisku s strani odraslih, njihovim 

nasvetom in ukazom. (Kucler, 2002, str. 21) 

Metka Kordigel (1994) v svojem članku navaja splošne ugotovitve psihologov, da hoče otrok 

tudi ob literaturi doživeti intenzivno čustveno zadovoljstvo in da otrok tudi v literaturi išče 

občutek varnosti. Torej lahko rečemo, da tudi pravljice zadovoljujejo otrokove potrebe po 

čustvenih doživetjih in imajo sposobnost zadovoljevanja otrokove potrebe po varnosti.  

Pravljice spodbudijo otrokovo domišljijo do te mere, da si lahko zgodbo zelo živo predstavlja 

ali celo fantazira o njej. In ravno pravljični »čudeži« zadovoljijo otrokovo potrebo po 

intenzivnem čustvenem zadovoljstvu. Občutek varnosti pa mu nedvomno predstavlja 

pravljični svet, ki je urejen, saj deluje po nekih vnaprej predvidenih pravilih. Vzorec je 

prepoznaven in znan, življenje je urejeno, torej varno. (Kordigel, 1994, str. 55) 

V nadaljevanju bom predstavila, kako pravljica vpliva na vsako posamezno področje, ki sem 

ga omenila na začetku.   
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2.1.1 RAZVOJNI POMEN PRAVLJIC 

 

Pravljice v sebi skrivajo veliko več, kot se zdi na prvi pogled. Pravljica namreč v domišljijski 

obliki prikazuje proces zdravega človekovega razvoja, od simbioze z materjo prek separacije 

do individualizacije. Bettelheim (1979, v Kucler, 2002) pravi, da je potrebno, da pravljični 

junak odide v svet in se sooči z neznanim ter na koncu najde samega sebe. Na tak način 

pravljica otroke uči, da je odraščanje nujno, da s tem sicer nekaj izgubiš, a tudi veliko 

pridobiš. Pravljice otroku pomagajo tudi obvladovati njegove probleme z odraščanjem in ga 

na nek način spodbujajo, da ne klone pred ovirami. Poleg vsega pa pravljice otroku pomagajo, 

da lažje prebrodi krizna obdobja v svojem življenju, čas od predjezikovnega obdobja, ko je v 

ospredju separacijski strah, do obdobja intuitivne inteligence – čas prvih zgodb in pravljic. V 

tej starosti je otrok izredno čustven in živi v svojem domišljijskem svetu. Pravljica je v tem 

obdobju zelo dobrodošla, saj se otrok zave samega sebe, ob pravljicah pa lahko svojo jezo, 

kljubovanje in strahove preusmeri na različne pravljične osebe. Naslednje otrokovo obdobje 

je obdobje konkretnih, logičnih operacij. V tem obdobju se otrokov način mišljenja močno 

spremeni. Natančno začne ločiti med realnim in irealnim svetom. Po navadi v tem obdobju v 

klasične pravljice ne verjame več, še vedno pa se zateka v domišljijo. Želi si predvsem 

pustolovščin, ki bi mu popestrile življenje. Rad bere pustolovske pravljice, katerih junaki so 

mu podobni. Ko prične otrok obiskovati šolo, vzniknejo tudi novi problemi, povezani z 

vrstniki in zahtevami šole. Pravljice lahko otroku ta prehod omilijo in mu pomagajo. 

Pomembno je tudi to, da otroku še naprej beremo, saj mu s tem damo občutek, da ni sam in da 

se lahko vedno obrne na nas. Nekako zadnje otrokovo obdobje je obdobje abstraktne 

inteligence, ko otrok vstopa v puberteto. Takrat otrok (mladostnik) spolno dozori in odraste, 

hkrati pa je notranje razdvojen, počuti se nerazumljenega, osamljenega, je negotov in se 

protestno obnaša. Začne odkrivati literaturo za odrasle, vživlja se v tuja čustvena stanja in jih 

podoživlja. Knjige mu postanejo nekakšen svetovalec v stiski in ga seznanjajo z vsem tistim, 

kar si ne upa vprašati.  (Kucler, 2002, str. 22–25) 
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2.1.2 PSIHOLOŠKI POMEN PRAVLJIC 

 

Otroci imajo celo vrsto psiholoških potreb, katere lahko zadovoljujejo pravljice. Govorimo o 

varnosti, razreševanju raznih strahov, učenju čustev, razumevanju sebe in življenja. (Kucler, 

2002, str. 25) 

Kot je napisala že Kordiglova (1994), je svet v pravljici urejen in deluje po nekih vnaprej 

določenih pravilih. Ta pravila dajejo občutek, da se nič ne zgodi po naključju, če pa že pride 

do presenečenja, pa obstajajo tu tudi pravljični čudeži. Pozitivni osebi, s katero se otrok po 

navadi identificira, se v resnici ne more zgoditi nič hudega.  

Največji človeški strah je strah pred ločitvijo, občutek zapuščenosti. Otrok ga lahko občuti, ko 

starši naenkrat zahtevajo od njega kaj nesmiselnega, in ravno ob pravljicah se ti strahovi po 

navadi umirijo, saj otrok vidi starše kot zlobneže, ki ga narobe obravnavajo, v pravljicah pa je 

zlo vedno kaznovano. Otrok tako dobi občutek, da bo na koncu vse dobro. (Kucler, 2002, str. 

26) 

Pravljice otroka učijo tudi čustev. Svoja čustva kot so ljubosumnost, strah, zavist in svoje 

»slabo« vedenje lahko projecirajo na like v zgodbi in lažje shajajo z realnostjo. Občutijo tudi 

univerzalnost nekaterih čustev, kot so čustva izgube, razočaranja, srčne bolečine in 

nerazumevanja. Pravljica vzbudi otrokovo domišljijo, hkrati pa nakaže rešitev vprašanj, ki ga 

vznemirjajo. Iz pravljic otrok izve, kako junaki te težave premagujejo in da se na koncu vedno 

najde rešitev. Hkrati je to odlična popotnica, saj s takimi nauki kot odrasel človek ne bo 

obupal nad vsem že ob prvih ovirah. (prav tam) 

 

2.1.3 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI POMEN PRAVLJIC 

 

 Pomembno dejstvo, ki ga moramo vedeti, je to, da vsaka pravljica tudi vzgaja in poučuje. To 

počne na nivoju, ki ga otrok razume, brez moraliziranja. Otrok se uči skozi identifikacijo s 

pravljičnim junakom na spontan in nevsiljiv način. (Kucler, 2002, str. 28) 

Če otroku rečemo, da nečesa ne sme, je majhna verjetnost, da nas bo upošteval brez ugovora. 

Če pa mu povemo pravljico, katere junak neubogljivo naredi po svoje in nato trpi posledice, 
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se bo otrok v junaka vživel tako močno, da bo skupaj z njim doživel dogodek in posledice. To 

si bo zapomnil bolj kot tisoč opominov. (prav tam) 

V pravljicah se skrivajo številne resnice, napotki, nasveti, znanje prejšnjih rodov in izkušnje, 

ki koristijo tudi današnjim otrokom. Otrok spoznava tudi posledice neustreznega ravnanja, 

zlasti konfliktnega položaja, v katerem se ljudje v življenju velikokrat znajdejo. Skozi 

pravljice se nauči izbirati po lastni presoji in premisleku. Spozna, da ni vedno vse lahko in da 

se je potrebno za marsikatero stvar potruditi. (Milčinski in Pogačnik-Toličič, 1992) 

Pravljica med vzgajanjem otroka tudi uči kulture, različnih običajev ljudi in narodov, med 

katerimi je nastala. Otrok spoznava različne življenjske položaje ljudi, ki jih sicer ne pozna. 

Spozna, da so nekateri lačni, nekateri pa s hrano razmetavajo. Na tak način dojema socialne 

razlike med ljudmi. (Kucler, 2002, str. 29) 

Poslušanje pravljic pa navsezadnje otroka pripravlja tudi na samostojno branje v prihodnosti. 

Pripovedovanje pravljic je torej velika prednost, ki se je pravzaprav včasih niti ne zavedamo, 

kajti ko bo otrok vzljubil knjige, jih bo imel rad vse življenje. (prav tam) 

 

2.1.4 SOCIALNI POMEN PRAVLJIC 

 

Zgodbe in pravljice otroka učijo tudi socializacije in vedenja v različnih situacijah skozi 

življenje. V pravljici je vedno neka problematična situacija, s katero se mora junak soočiti. 

Težave in problemi, s katerimi se mora junak soočiti, so tudi težave, ki jih moramo 

obvladovati sami, ko se soočimo s kako medčloveško težavo. Torej nas pravljica s tem uči 

vedenja v določenih situacijah in kako se spoprijeti z življenjem.  

Za otroka je zelo pomembno, da se zave, da na svetu ni sam, ampak da je socialno bitje in del 

neke skupnosti. Po navadi se otrok najprej naveže na eno osebo – mamo, pri kateri se počuti 

varno in sprejeto. Ko mu mama pripoveduje pravljice, je v središču pozornosti. Tako imata 

otrok in starš možnost, da se v pravljici srečata in sodelujeta.  

V današnjem svetu je zelo pomembno tudi to, da se otrok poleg sebe nauči sprejemati tudi 

druge. Skozi pravljice se nauči verjeti, da se lahko na prvi videz grozeča, zlobna figura kmalu 

spremeni v prijatelja. Ko se junak v pravljici spoprijatelji z navidezno neprijetnim likom in v 
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življenju uspe, otrok lahko verjame, da lahko izvede popolnoma enako čarovnijo. (Kucler, 

2002, str. 31) 

 

Ob zaključku tega poglavja bi rada zopet poudarila pomembnost pravljic v otroštvu in 

literature na splošno. Mogoče se otroci v odrasli dobi ne bodo zatekali k pravljicam. Vendar, 

če jim bomo v otroštvu brali veliko pravljic, bo nekje v njih za vedno ostal fantazijski svet, s 

katerim so se identificirali v otroštvu. Sprejeli bodo človeška čustva in skrb za druge, ker se 

bodo tega naučili iz pravljic. Vedeli bodo, da se vedno lahko zatečejo v ta skriti fantazijski 

svet.  

 

2.2 TEORETIČNA OPREDELITEV SODOBNE PRAVLJICE 

 

Po svetu se v pripovedni prozi za mladino uveljavlja posebna kategorija tekstov, ki jo ne 

poimenujemo več klasična umetna pravljica, ampak sodobna umetna pravljica ali krajše 

sodobna pravljica. Prilastek »klasična« nam pove, da gre za starejši vzorec avtorske pravljice, 

izraz »umetna« pa nam daje vedeti, da so dela avtorska. S tem se dani vzorec besedil loči od 

modela ljudske pravljice. »Klasična umetna pravljica« pomeni bolj vzorec avtorske pravljice, 

ki se naslanja na model ljudske pravljice. Klasične umetne pravljice nastajajo še danes, vendar 

je v drugi polovici 20. stol. v ospredje stopil vzorec pravljice, za katerega so se uporabljali 

različni izrazi, kot so »sodobna pravljica«, »moderna domišljijska zgodba«, »domišljijska 

pripovedka«. (Kobe, 1999, str. 5) 

V razpravi slovenske literarne zgodovinarke Marjane Kobe, katera mi služi kot osnova za 

pisanje, se uporablja termin »sodobna pravljica«, zato ga bom v svojem diplomskem delu 

uporabila tudi sama. Izraz »sodobna« nam pove, da je dogajanje v literarnih vzorcih 

praviloma vpeto v sodobni prostor in čas. Izraz »moderna« tukaj mogoče ne bi bil primeren, 

saj nosi v sebi kritičen prizvok, ki se nanaša na trenutne modne smernice, »sledeč modnemu 

trendu«.  (prav tam) 

Po besedah Marjane Kobe se termin sodobna pravljica uporablja kot poimenovanje za dva 

modela besedil, to sta kratka sodobna pravljica in fantastična pripoved.  
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2.2.1 KRATKA SODOBNA PRAVLJICA 

 

Izraz »kratka« uporabljamo zato, ker se vzorec besedila precej razlikuje od fantastične 

pripovedi. Prva po navadi obsega tudi do 200 strani, medtem ko kratka sodobna pravljica 

obsega v povprečju 1,5 do 10 strani.  

 

Marjana Kobe (Kobe, 1999, str. 6) je v svoji razpravi klasificirala več različic kratke sodobne 

pravljice glede na glavni literarni lik: 

1) z otroškim glavnim literarnim likom; 

2) z oživljeno igračo/oživljenim predmetom kot glavnim literarnim likom; 

3) s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom; 

4) s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom; 

5) s poosebljenim nebesnim telesom/pojavom kot glavnim literarnim likom; 

6) z glavnim literarnim likom, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila.  

 

2.2.2 KRATKA SODOBNA PRAVLJICA Z OTROŠKIM GLAVNIM 

LITERARNIM JUNAKOM PO TEORIJI MARJANE KOBE 

 

Kratko sodobno pravljico z otroškim glavnim literarnim junakom bom podrobno predstavila 

po teoriji Marjane Kobe.  

Različica pravljice z glavnim otroškim junakom zavzema med vsemi različicami osrednje 

mesto.  

Opisala jo bom z vsemi motivno-tematskimi in morfološko-strukturnimi 

značilnostmi/stalnicami, ki jih je pri svoji analizi uporabila Marjana Kobe: 

1) temeljna tema, snov, motiv, 

2) sintetična dogajalna linija, 

3) glavni literarni lik, 

4) liki odraslih ljudi, 

5) dogajanje poteka na dveh ravneh, 
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6) razlika med bivanjskimi sposobnostmi, 

7) vzrok oz. povod, 

8) pripovedovalec, pripovedna perspektiva, 

9) dogajalni prostor, čas, 

10) moraliziranje. 

 V svojem članku (1999) je Marjana Kobe pri analizi kratke sodobne pravljice z otroškim 

glavnim literarnim likom med seboj primerjala pravljice različnih pisateljev. Sama bom 

opisala zgolj tematske in morfološke značilnosti, uporabljene v dani razpravi. Pravljice Ele 

Peroci bom podrobno analizirala v naslednjem poglavju.  

1. Temeljna tema, snov in motiv izhajajo vedno iz otroškega doživljajskega sveta in iz 

njegove igre.  

2. Sintetična dogajalna linija: dogajanje v pravljicah je skrčeno samo na izsek iz 

otrokovega življenja, njegovega vsakdanjika. Pravljica nam ne daje informacij o 

preteklem otrokovem življenju in kaj se je dogajalo, kako je otrok živel, ampak se 

osredotoči samo na trenutno dogajanje, problem.  

3. Glavni literarni lik je sodoben mestni otrok. Večinoma gre za starostni razpon od 

predšolskega do zgodnje šolskega obdobja. To je obdobje, ko je pri otroku igra 

njegova najpomembnejša dejavnost. Po besedah Marjane Kobe (Kobe, 1999, str. 7) pa 

je to tudi obdobje, ko otrok doživlja realni svet in svet irealnega, fantastičnega kot dve 

enakovredni resničnosti.  

4. Liki odraslih ljudi imajo praviloma stransko vlogo, v središču je otrok. Lahko se celo 

zgodi, da v pravljici niti ne nastopajo.  

5. Dogajanje poteka na dveh ravneh: realni in irealni. Značilno je, da irealne oziroma 

fantastične prvine vdirajo v realno, vsakdanje življenje glavnega otroškega literarnega 

lika. Na tak način se vzpostavi dvodimenzionalnost oziroma dvoplastnost dogajanja. 

Večinoma se začetek in konec pravljice dogajata na realni ravni, medtem ko glavni del 

poteka na irealni ravni, ki je najpomembnejša. Irealna raven otroku omogoča reševanje 

problemov, katerim v svojem vsakdanjem življenju ni kos, tam se mu izpolnijo 

njegove želje. (prav tam) 

6. Bivanjske sposobnosti v kratkih sodobnih pravljicah so pogojene s prehodi otrok iz 

realnega vsakdanjika v irealni svet dogajanja in zopet nazaj v realni svet. Otroci 

prehode naredijo brez vsakršnih zadržkov, medtem ko odrasli ostajajo na realni ravni 
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dogajanja. Otrokove neomejene bivanjske sposobnosti niso naključje. Marjana Kobe 

je v svoji razpravi zapisala, da je to: 

 

»/…/ zavestno pisateljsko dejanje, da so otroški liki praviloma v starostnem 

obdobju, ko je igra pomembna, če ne že najpomembnejša otrokova dejavnost in 

ko pomenita otroku realnost in svet irealnega/iracionalnega/domišljijskega 

(še) dve enakovredni resničnosti.« (Kobe, 1999, str. 9) 

 

7. Vzrok oz. povod je lahko otrokova psihična stiska ali problem, lahko je otrokova 

osamljenost ali samo potreba po igri, je otrokova neuresničljiva želja. Vzrok za prehod 

iz realnega v fantastični svet je torej realen in praviloma povezan z glavnim otroškim 

literarnim likom. (Kobe, 1999) 

8. Pripovedovalec in pripovedna perspektiva sta v pravljicah lahko uporabljena na dva 

načina. Najpogostejša je avktorialna pripovedna situacija. To je vsevedni 

pripovedovalec, ki na različne načine vzpostavlja zaupno komunikacijo z otroškimi 

liki. Vsevedni pripovedovalec otroške like nagovarja neposredno, v sklepnem delu ali 

kot komentar k dogajanju. Drugi način, skozi katerega se uveljavlja otroški zorni kot, 

je personalni pripovedni položaj. Ta poteka skozi oči glavnega otroškega junaka, iz 

njegove perspektive. V takih primerih pisatelj uporablja prispodobe, ki so blizu 

otrokovemu svetu. (prav tam) 

9. Dogajalni prostor in čas sta razvidna na realni ravni dogajanja. Prostor je po navadi 

bolj natančno določen in ga prepoznamo kot sodobno mestno okolje, tudi kadar so 

podatki o prostoru skopi.  

10. Kratka sodobna pravljica ne moralizira, kot to počnejo klasične ljudske pravljice. 

Pisec je na strani otroka, ga zagovarja in poudarja njegovo empatijo do doživljanja 

sveta. (prav tam) 
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2.3 ŽIVLJENJE IN DELO ELE PEROCI 

 

Slika 1: Ela Peroci 

 

 

 

Pisateljica Ela Peroci se je rodila 11. februarja 1922 v kraju Sv. Križ pri Rogaški Slatini.  

Šolala se je v Ljubljani, kjer je leta 1942 končala Državno učiteljišče. Leta 1945 se je najprej 

zaposlila kot učiteljica in poučevala v osnovnih šolah po raznih krajih Slovenije. Kasneje, od 

leta 1948, je delala kot novinarka pri mladinskih revijah Pionir, Ciciban in Mladi svet. (Lutar 

Ivanc, 2006) 

Na Filozofski fakulteti je leta 1954 diplomirala iz pedagogike. Zaposlila se je na RTV 

Slovenija kot sodelavka pri mladinskem izobraževalnem programu. Bila je urednica oddaje 

Radijska šola od leta 1962 do upokojitve leta 1978. (Ela Peroci, 2017) 

Pisateljica Ela Peroci je snov za svoje pisanje zajemala iz lastnih dekliških zapisov, ki jih je 

pisala v študentskih letih. Največji vpliv na pisanje ji je kasneje dalo materinstvo.  Glavni 

junakinji njenih zgodb sta hčerki Jelka, ki nastopa tudi v pravljici Hišica iz kock, in Anka ter 

sosedovi otroci. V novejših zgodbah pa so junaki tudi njeni vnuki. (Ela Peroci, 2017) 

Ela Peroci je sredi petdesetih let uveljavila vzorec kratke zgodbe, v kateri se prepletata 

resničnost in fantastika. Oblikovala je tip sodobne mestne pravljice. Za njen novi model je 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jelka_Poga%C4%8Dnik&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anka_Luger_Peroci&action=edit&redlink=1
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značilna slogovna lirična uglašenost. Snov je pisateljica zajemala iz doživljajskega sveta 

sodobnega mestnega otroka, problematizirala je položaj otroka v družini in opisovala njegove 

stiske. (Lutar Ivanc, 2006) 

Pisateljica je mnoge zgodbe oblikovala s pogledom v otrokovo duševnost in njegovo še 

neobremenjeno občutljivo doživljanje bližnjega sveta doma, igrišča, otroške družbe, 

domišljijskega ali resničnega živalskega in rastlinskega sveta ter sveta igrač. (Glušič, 1996, 

str. 148) 

Pisateljica je za svoje delo prejela tudi več nagrad in priznanj. Prejela je dve Levstikovi 

nagradi – eno leta 1955 za zgodbo Moj dežnik je lahko balon in drugo leta 1956 za pravljice 

Tisočkratlepa. Leta 1971 je prejela tudi nagrado Prešernovega sklada za knjigo Na oni strani 

srebrne črte. (Ela Peroci, 2017) 

Njena dela so prevedena v več jezikov (češki, finski, francoski, italijanski, madžarski, nemški, 

poljski, slovaški in drugi). (prav tam) 

Njene slikanice so ilustrirali znani slovenski ilustratorji: Milan Bizovičar, Ančka Gošnik 

Godec, Marjanca Jemec Božič, Leo Koporc, Milovan Krajnc, Tomaž Kržišnik, Anka Luger 

Peroci, Lidija Osterc, Jelka Reichman, Maksim Sedej, Marlenka Stupica, Marija Vogelnik in 

Melita Vovk Štih. Prevladujejo ilustracije Ančke Gošnik Godec (Muca Copatarica) in 

Marlenke Stupica (Moj dežnik je lahko balon). (prav tam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Jezik_%28sredstvo_sporazumevanja%29
https://sl.wikipedia.org/wiki/Milan_Bizovi%C4%8Dar
https://sl.wikipedia.org/wiki/An%C4%8Dka_Go%C5%A1nik_Godec
https://sl.wikipedia.org/wiki/An%C4%8Dka_Go%C5%A1nik_Godec
https://sl.wikipedia.org/wiki/Marjanca_Jemec_Bo%C5%BEi%C4%8D
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Leo_Koporc&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Milovan_Krajnc&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Toma%C5%BE_Kr%C5%BEi%C5%A1nik
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anka_Luger_Peroci&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anka_Luger_Peroci&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Lidija_Osterc
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jelka_Reichman
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Meksim_Sedej&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Marlenka_Stupica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Marija_Vogelnik
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Melita_Vovk_%C5%A0tih&action=edit&redlink=1
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2.4 ABECEDNI SEZNAM DEL 

 

Slika 2: Ajatutaja, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1985 

 

Slika 3: Amalija in Amalija, Mohorjeva založba, Ljubljana, 1998 
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Slika 4: Ankine risbe, del 1, 2, 3, 4, RTV Ljubljana, 1979 

 

 

Slika 5: Bob ob steno, RTV Ljubljana, 1972 
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Slika 6: Bomo šli s sanmi po snegu in spustili se po bregu, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1965 

 

Slika 7: Breskve, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1959 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Čebelice, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1966 
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Slika 9: Dve in dve je štiri, RTV Ljubljana, 1970 

 

 

Slika 10: Fantek in punčka, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1996 

 

Slika 11: Hišica iz kock, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1964 
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Slika 12: Iščemo dobro voljo za mamo, RTV Ljubljana, 1972 

 

Slika 13: Kje so stezice?, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1960 

 

Slika 14: Kako naj se učim?, RTV Ljubljana, 1973 
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Slika 15: Klobuček, petelin in roža, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1968 

 

Slika 16: Ko živim, Obzorja, Maribor, 1975 

 

Slika 17: Kozliček Goliček, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1964 
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Slika 18: Lalala, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1975 

 

 

Slika 19: Majhno kot mezinec, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1957 

 

Slika 20: Modri zajec, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1975 
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Slika 21: Moj dežnik je lahko balon, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1955 

 

 

Slika 22: Mož z dežnikom, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1989 

 

Slika 23: Muca Copatarica, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1957 
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Slika 24: Na oni strani srebrne črte, Mladinska knjiga, 1970 

 

Slika 25: Nina v čudežni deželi, Borec, Ljubljana, 1985 

 

Slika 26: Očala tete Bajavaje, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1969 
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Slika 27: Po šoli me počakaj, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1966 

 

Slika 28: Povestice Tik-Tak, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1998 
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Slika 29: Pozabljene pravljice, Mladinska knjiga, 1967 

 

Slika 30: Pravljice žive v velikem starem mestu, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1969 

 

Slika 31: Prisedite k moji mizici, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1990 
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Slika 32: Ptičke so odletele, Mladinska knjiga, 1960 

 

Slika 33: Reci sonce, reci luna, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1979 

 

Slika 34: Rišem dan, Obzorja, Maribor, 1966 
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Slika 35: Rožni pogovori, RTV Ljubljana, 1971 

 

Slika 36: Siva miš, ti loviš, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1983 

 

Slika 37: Stara hiša št. 3, Mladinska knjiga, 1973 
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Slika 38: Stolp iz voščilnic, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1977 

 

Slika 39: Tacek, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1959 

 

Slika 40: Telefon, Borec, Ljubljana, 1987 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani  Pedagoška fakulteta   Maja Klobučar; diplomsko delo  

- 26 - 
 

Slika 41: Tisočkratlepa, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1956 

 

Slika 42: Za lahko noč, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1985 

 

Slika 43: Za praznik, RTV Ljubljana, 1972 
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Slika 44: Zato, ker je na nebu oblak, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1963 

 

 

2.5 KRONOLOŠKI SEZNAM DEL 

 

 Moj dežnik je lahko balon, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1955, [COBISS.SI-

ID 7913017]  

 Tisočkratlepa, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1956,  [COBISS.SI-ID 28204289]  

 Majhno kot mezinec, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1957, [COBISS.SI-ID 28225537]  

 Muca Copatarica, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1957,  [COBISS.SI-ID 7912761]  

 Breskve, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1959,  [COBISS.SI-ID 7870777]  

 Tacek, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1959, [COBISS.SI-ID 7908665]  

 Kje so stezice?, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1960,  [COBISS.SI-ID 2344456]  

 Ptičke so odletele, Mladinska knjiga, 1960, [COBISS.SI-ID 28226305]  

 Zato, ker je na nebu oblak, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1963,  [COBISS.SI-

ID 7907897]  

 Hišica iz kock, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1964,   [COBISS.SI-ID 26004481]  

 Kozliček Goliček, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1964, [COBISS.SI-ID 3219464] 

  Za lahko noč, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1964, [COBISS.SI-ID 3524609]  

 Bomo šli s sanmi po snegu in spustili se po bregu, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1965,  

[COBISS.SI-ID 213810]  

 Čebelice, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1966,  [COBISS.SI-ID 16859911]  

 Po šoli me počakaj, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1966, [COBISS.SI-

ID 24116737] 
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 Rišem dan, Obzorja, Maribor, 1966,  [COBISS.SI-ID 1529886]   

 Pozabljene pravljice, Mladinska knjiga, 1967,  [COBISS.SI-ID 1967112]  

 Klobuček, petelin in roža, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1968, [COBISS.SI-

ID 2346248]  

 Očala tete Bajavaje, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1969,  [COBISS.SI-ID 1125918]  

 Pravljice žive v velikem starem mestu, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1969,  

[COBISS.SI-ID 7909945]  

 Dve in dve je štiri, RTV Ljubljana, 1970,  [COBISS.SI-ID 120660736]  

 Na oni strani srebrne črte, Mladinska knjiga, 1970,  [COBISS.SI-ID 28228353] 

 Rožni pogovori, RTV Ljubljana, 1971,  [COBISS.SI-ID 120755712]  

 Bob ob steno, RTV Ljubljana, 1972, [COBISS.SI-ID 120654080]  

 Iščemo dobro voljo za mamo, (Nenavadni pogovori), RTV Ljubljana, 1972, 

 [COBISS.SI-ID 120653568]  

 Jaz že ne zmorem, (Nenavadni pogovori), RTV Ljubljana, 1972, [COBISS.SI-

ID 18812161] 

 Za praznik, RTV Ljubljana, 1972, [COBISS.SI-ID 120756992]  

 Kako naj se učim?, RTV Ljubljana, 1973, [COBISS.SI-ID 120652032]  

 Stara hiša št. 3, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1973,  [COBISS.SI-ID 2358280]  

 Dedki, babice in vnuki, RTV Ljubljana, 1974, [COBISS.SI-ID 120666368]  

 Ko živim, Obzorja, Maribor, 1975,  [COBISS.SI-ID 2325000] 

 Lalala, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1975,  [COBISS.SI-ID 2327560]  

 Modri zajec, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1975,  [COBISS.SI-ID 536905]  

 Praznik zvončkov, RTV Ljubljana, 1976, [COBISS.SI-ID 120758016] 

 Ankine risbe, del 1, 2, 3, 4, RTV Ljubljana, 1977,  [COBISS.SI-ID 14705458] 

 Stolp iz voščilnic, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1977,  [COBISS.SI-ID 1090846]  

 Grdi mali raček, RTV Ljubljana, 1979, [COBISS.SI-ID 40658433]  

 Reci sonce, reci luna, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1979, [COBISS.SI-ID 17482247]  

 Ringaraja, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1980, [COBISS.SI-ID 11891713]  
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 Siva miš, ti loviš, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1983, [COBISS.SI-ID 13880833]  

 Ajatutaja, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1985,  [COBISS.SI-ID 387102]  

 Nina v čudežni deželi, Borec, Ljubljana, 1985,  [COBISS.SI-ID 5542713]  

 Telefon, Borec, Ljubljana, 1987,  [COBISS.SI-ID 392247]  

 Mož z dežnikom, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1989,  [COBISS.SI-ID 7409920]  

 Prisedite k moji mizici, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1990, [COBISS.SI-

ID 15663872]  

 Fantek in punčka, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1996,  [COBISS.SI-ID 61552384]  

 Lahko noč, otroci!, RTV Ljubljana, 1996, [COBISS.SI-ID 61866752]  

 Amalija in Amalija, Mohorjeva založba, Ljubljana, 1998,  [COBISS.SI-ID 10523705 

 Povestice Tik-Tak, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1998,  [COBISS.SI-ID 72125440]  

 Telefon. Ciciban, 1998 let. 54, [št.] 1, str. 32–33 [COBISS.SI-ID 100509696] 

 Ti si vedno zadnja. Ciciban, okt. 1998, let. 54, [št.] 2, str. 22–25, [COBISS.SI-ID 

100528128]  

 V sredo predpoldne. Ciciban,  feb. 1998, 53, [št.] 6, str. 10–12, [COBISS.SI-ID 

76066304] 

 Čeveljčki. Ciciban, maj 1999, let. 54, [št.] 9, str. 12–13,  [COBISS.SI-ID 102841344]  

 Stopinje. Cicido, dec. 1999, let. 2, [št.] 4, str. 12,  [COBISS.SI-ID 127018240] 

 Kako rastemo. Cicido, okt. 2000, [št.] 2, str. 12–13, [COBISS.SI-ID 225323776] 

 Čeveljčki. Ciciban, sep. 2007, let. 63, [št.] 1, str. 15, [COBISS.SI-ID 242576384]  

 Vanilijev sladoled. Cicido, jul. 2007, let. 9, [št.] 11, str. 12–13, [COBISS.SI-ID 

242841856] 

 Sošolkin sončnik. Ciciban, jun. 2010, let. 65, [št.] 10, str. 21 [COBISS.SI-ID 

269411328]  

 Stopinje. Cicido, dec. 2011, let. 14, [št.] 4, str. 7, [COBISS.SI-ID 271276032]  

 Torbica je nesla deklico v šolo. Ciciban, sep. 2014, let. 70, [št.] 1, str. 8–11, 

[COBISS.SI-ID 276924672] 
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2.6  LITERARNA ANALIZA  ZBIRKE ZA LAHKO NOČ 

 

V tem poglavju bom podrobno analizirala pravljice iz zbirke. Razvrstila jih bom v kategorije, 

glede na glavnega junaka, kot jih je klasificirala Marjana Kobe. Za literarno analizo sem 

uporabila izvod šestega natisa knjige, ki je izšel v zbirki Sončnica pri založbi Mladinska 

knjiga leta 1985.  

 

2.6.1 PREDSTAVITEV ZBIRKE ZA LAHKO NOČ 

 

V zbirki Za lahko noč je objavljen izbor 42-ih pravljic iz knjig Tisočkratlepa, Majhno kot 

mezinec in Ptičke so odletele. Knjiga je manjšega formata in obsega 205 strani. Zbirka je 

prvič  izšla leta 1964.  V zbirki so ilustracije Ančke Gošnik Godec.                                                                                                      

Zbirko sestavljajo naslednje pravljice, urejene po abecednem vrstnem redu: Babica plete 

rokavice, Babičin dan, Bob ob steno, Copate sem pozabila, Črni Peter je dobil azijsko gripo, 

Deklica iz papirja, Hišica iz kock, Jama treh bratov, Jaz imam, ti pa nimaš, Kdaj je Ljubljana 

najlepša, Kdo se bo igral z menoj, Kje so stezice, Majhno kot mezinec, Modro in rdeče, Moja 

risanka, Moj dežnik je lahko balon, Muca Copatarica, Naš avto, Nedelja, Ogledalce, Ograja 

v rožah, Prvi april, Pustne šeme, Rdeče-črno kockasta obleka, Resnična pravljica o petju in 

učiteljici, Rumena trobentica, Sedem bratov, Senca, Skodelica z rdečim robom, Smetana, 

Snežni možek, Stara hiša št. 3, Tacek, Telefon, Teta Joče, Tisočkratlepa, V hišico je priteklo 

morje, V mestni šivalnici, Valovi in valovi, Violinski ključ, Za lahko noč, Zgodba o ljudeh in 

njihovih otrocih.  

V kasnejših izdajah so poleg prvotno izbranih pravljic dodali še nekatere pravljice iz zbirke 

Na oni strani srebrne črte. Ponatisi zbirke Za lahko noč: 1966, 1973, 1976, 1980, 1985, 2012.  

Naslovi po abecednem redu: 2 + 2 = 4, Nina v čudežni deželi, O lisici in o Nini, O Nini in o 

lisici, Očala tete Bajavaje, Povestica Tik-Tak, Pravljice žive v velikem starem mestu, Rožni 

pogovori, Večerna deklica.  
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Na podlagi klasifikacije kratke sodobne pravljice Marjane Kobe (1999) lahko razvrstimo 

obravnavane pravljice iz zbirke Za lahko noč glede na glavni literarni lik, kot sledi v 

nadaljevanju. 

 

1. Otroški glavni literarni lik: 

Babica plete rokavice, Babičin dan, Bob ob steno, Copate sem pozabila, Črni Peter je 

dobil azijsko gripo, Hišica iz kock, Jama treh bratov, Jaz imam, ti pa nimaš, Kdaj je 

Ljubljana najlepša, Kdo se bo igral z menoj, Kje so stezice, Majhno kot mezinec, 

Modro in rdeče, Moja risanka, Moj dežnik je lahko balon, Muca Copatarica, Naš 

avto, Nedelja, Ogledalce, Ograja v rožah, Prvi april, Pustne šeme, Rdeče-črno 

kockasta obleka, Resnična pravljica o petju in učiteljici, Rumena trobentica, Sedem 

bratov, Senca, Skodelica z rdečim robom, Smetana, Stara hiša št. 3, Tacek, Telefon, 

Teta Joče, V hišico je priteklo morje, V mestni šivalnici, Valovi in valovi, Violinski 

ključ, Za lahko noč, Zgodba o ljudeh in njihovih otrocih.  

2. Oživljena igrača/oživljeni predmet kot glavni literarni lik: 

Deklica iz papirja, Snežni možek. 

3. Poosebljena žival kot glavni literarni lik: 

Tisočkratlepa. 

4. Poosebljena rastlina kot glavni literarni lik. 

5. Poosebljen nebesni pojav/telo kot glavni literarni lik. 

6. Glavni literarni lik, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila. 
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2.6.2 PODOBA OTROKA KOT GLAVNEGA LITERARNEGA LIKA 

 

V zgodbah pisateljice Ele Peroci se pogosto pojavljajo otroci, ki živijo in rešujejo tudi bolj 

zapletene probleme sami, brez pomoči odraslih. V njenih kratkih sodobnih pravljicah se 

pojavljajo pogovori z otroki, ki so živeli svoje otroštvo tako v sreči kot v žalosti, pa teh 

občutkov velikokrat niso imeli s kom deliti. (Ela Peroci, 2017) 

Glede na razvrstitev pravljic iz zbirke Za lahko noč po teoriji Marjane Kobe lahko opazimo, 

da v zbirki prevladujejo pravljice z otrokom kot glavnim literarnim likom.  

V pravljicah lahko nastopa samo en otrok kot glavni literarni lik (npr. Hišica iz kock, Kdo se 

bo igral z menoj, Rumena trobentica), lahko pa je otrokov kot glavnih literarnih likov več 

(npr. Stara hiša št. 3, Muca Copatarica, Jaz imam, ti pa nimaš).  

V antologiji so tudi pravljice, ki jih sicer uvrščamo v kategorijo otroka kot glavnega 

literarnega lika, vendar se od preostalih razlikujejo po nekaterih lastnostih. V njih nastopa 

»otrok«, ki je že odrasel, lahko pa je otrok v pravljici zgolj kot stranski lik, glavno vlogo pa 

prevzame pripovedovalec/pisatelj.  

Pravljici, v katerih nastopa »otrok«, ki je že odrasel, sta Teta Joče in Sedem bratov. V prvi 

pravljici je pisateljica na kratko napisala, kaj se je zgodilo z deklico, preden je odrasla: 

»Mati in oče sta ji zgodaj umrla. Ostala je sirota, sama v hišici.« (Teta Joče, str. 46) 

V nadaljevanju pravljice pisateljica pravzaprav govori o odrasli ženski, ki si s pomočjo vstopa 

v fantastični svet rešuje stiske iz otroštva, ki jo pestijo v realnem svetu (izguba staršev, 

zapuščenost, osamljenost).  

Kot sem napisala že na začetku poglavja, lahko v pravljicah otrok nastopa zgolj le kot stranski 

lik, vlogo glavnega lika pa prevzame pripovedovalec/pisatelj. Pisateljica vzpostavi 

avktorialno pripovedno situacijo. To je vsevedni pripovedovalec, ki na različne načine 

vzpostavlja zaupno komunikacijo z otroškimi liki. (Kobe, 1999) Tak primer je pravljica z 

naslovom Resnična pravljica o petju in učiteljici. Otrok, ki je bolan, je v vlogi stranskega lika, 

pripovedovalec pa s pomočjo otrokove želje potuje v fantastični svet.  
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»Pogled skozi najino okno pa je bil tako lep, da je pravljica sama zaživela, tista 

najlepša pravljica, ki jo nosi deklica v svojem srcu, pravljica o njeni učiteljici in o 

petju.« (Resnična pravljica o petju in učiteljici, str. 80) 

V pravljicah, kjer je otrok glavni literarni lik, so odrasli – starši v vlogi stranskih likov (npr. 

Nedelja, Moja risanka, Ograja v rožah), lahko pa celo v pravljici sploh ne nastopajo (npr. 

Jama treh bratov, Telefon).  

 

2.6.3 MOTIVI ZA PREHOD IZ REALNEGA V FANTASTIČNI SVET 

 

V pravljicah zbirke Za lahko noč se pojavlja mnogo različnih motivov za otrokov prehod iz 

realnega v fantastični svet.  

Kot sem že napisala, je vzrok za prehod v fantastični svet lahko otrokova psihična stiska ali 

problem, lahko je otrokova osamljenost ali samo potreba po igri, je otrokova neuresničljiva 

želja. (Kobe, 1999) 

Najbolj pogosti motivi za prehod iz realnega v fantastični svet v antologiji Za lahko noč: 

 

1. Osamljenost: otrok si želi družbe, nekoga, ki se bo z njim igral, mu krajšal čas. 

Osamljenost lahko povežemo tudi s časom, ki ga otrok preživlja brez staršev. Starši so 

lahko odsotni zaradi službenih obveznosti ali zaradi svojega prostega časa. Takrat se 

otrok počuti osamljenega (Hišica iz kock, Kdo se bo igral z menoj). 

 »Sredi travnika je stala hišica iz kock in v njej je stanovala Jelka. Ob sončnem 

vremenu je sedela pred hišo in poslušala ptičje petje, v deževnih dneh pa se je 

sprehajala po sobah, ki nikoli niso bile dolgočasne. Bile so vse poslikane.« (Hišica iz 

kock, str. 17) 

Zaradi osamljenosti so Jelkine poslikane kocke oživele.  

»Vsi otroci v ulici že hodijo v šolo, Pika pa še ne ve, koliko je stara, ne ve, kako se 

morajo pogovarjati gospe, na skiroju se zelo slabo vozi, v vojski se ne zna umakniti 

sovražniku, žoge nikoli ne ujame in tudi loviti se še ne zna. Saj ni nihče rekel, da se ne 

bo z njo igral, pa se vendar z njo nihče ne igra.« (Kdo se bo igral z menoj, str. 21) 
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Pika nima nikogar, ki bi se igral z njo. Osamljena je, zato se odpravi v park, kjer najde 

izgubljeno lutko, ki oživi.  

 

2. Zapuščenost: tukaj govorimo predvsem o zapuščenosti iz vidika, ko se otrok sooči z 

izgubo starša, z eno največjih bolečin, ki mu za vedno pusti posledice in ga naredi 

drugačnega od drugih. V pravljicah, kot sta Teta Joče in Rdeče-črno kockasta obleka 

je ravno zapuščenost iz vidika odsotnosti enega ali obeh staršev razlog, da otrok 

prestopi v fantastični svet in se tako sooči s svojo izgubo.  

»Anka in njen oče sta imela v skrinji svoje največje bogastvo – belo obleko z velikimi 

rožami. To obleko je nosila Ankina mama, ko je še živela.« (Rdeče-črno kockasta 

obleka, str. 40) 

»Dragi otroci! Med vami sem bil vedno vesel, ker ste me poslušali in ste se pridno 

učili. Mislil sem, da bom še dolgo med vami, da bom videl, kako boste rasli, a moram 

se posloviti. Odhajam daleč in nič ne vem, če se bom kdaj vrnil.« (prav tam) 

»Zvečer je stopila z obleko k oknu. Gledala je, kako se prepletajo v njej rdeče in črne 

niti kot veselje in žalost. Pogledala je v nebo, ki je rdeče žarelo v zahajajočem soncu. 

Preko travnikov je zapihal veter in Anka mu je prepustila obleko. »Samo veselih 

šolskih dni bi se rada spominjala,« je rekla sama sebi in veter je odnesel obleko daleč 

med oblake. V beli srajčki je stala Anka pri oknu. Ko jo je oče ugledal, je odprl skrinjo 

in ji dal materino belo rožnato obleko.« (prav tam) 

V tej pravljici se Ankina izguba matere povezuje z izgubo učitelja, na katerega je bila 

močno navezana. Ko je učitelj odšel, je zopet podoživela izgubo matere. Hkrati je bila ena 

sama obleka, ki jo je imela, simbol njene drugačnosti. Ko je obleko prepustila vetru, se je 

z izgubo končno soočila, nova obleka pa predstavlja njen nov začetek.  

 

3. Bolezen: bolezen nas naredi nemočne in še posebej otroci težko prenašajo razna 

bolezenska stanja. Z boleznijo se lažje soočijo s pomočjo fantastičnega sveta, v 

katerega pobegnejo (Skodelica z rdečim robom, Resnična pravljica o petju in 

učiteljici). 
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»Anka je počasi pogledala izpod odeje in molče ogledovala tete in strice, ki so stali 

okoli postelje. Imeli so visoke, čipkaste in naškrobljene ovratnike, tete so imele dolga 

krila, strici pa črno obleko in zavihane brke. Vsi so jo prijazno gledali, med njimi so 

bili tudi teta Pepka, stric Mirko in teta Marija. Na postelji poleg nje pa so sedeli otroci 

in poleg njih je stal pradedek, prav tisti s slike na steni. Natakal je v skodelico z 

rdečim robom toplo mleko in otroci so pili. Tudi njej je nalil mleka in nič več se ni 

upirala. Spila je. Teta Marička ji je obrisala potno čelo in jo položila nazaj na 

blazino.« (Skodelica z rdečim robom, str. 69) 

Anka ni želela popiti zdravila. Preko fantastičnega sveta se je soočila z boleznijo in na 

koncu popila zdravilo.  

 

4. Strah: otroci največkrat pobegnejo v svoj fantastični svet, kadar jih je strah. S 

pomočjo fantastičnega sveta se s svojim strahom soočijo, ugotovijo, da ni tako velik in 

strašen,  kot se mogoče zdi (Moj dežnik je lahko balon, Senca). 

»Aaaaa!« je zakričala Anka in zbežala k mami. Skrila je obraz v mamino krilo in se ni 

upala ozreti.« (Senca, str. 78) 

»Anka jo je gledala in se ji umaknila. Senca pa je ni spustila. Dobrikala se ji je. Anka 

je vstala, tudi senca je vstala. Anka je stegnila svojo roko in stegnila jo je tudi senca.« 

(prav tam) 

»Anka se svoje sence ni več bala. Imela jo je rada.« (prav tam) 

Anka je s pomočjo fantastičnega sveta, ki je njeno senco personificiral, premagala strah.  

Kot sem omenila na začetku poglavja, sem izpostavila le najpogostejše motive za prehod 

iz realnega v fantastični svet, ki se pojavljajo v antologiji Za lahko noč. Skoraj vsaka  

pravljica vsebuje malo drugačen motiv, ki otroka popelje na irealno raven. Naj omenim še 

nekaj motivov, ki se pojavljajo v zbirki: 

 drugačnost, revščina (Jaz imam, ti pa nimaš); 

 neizpolnjena želja (Naš avto); 

 želja po igri (Ograja v rožah); 

 nepravičnost (Smetana); 
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 zavist (Tisočkratlepa); 

 obujanje spominov (Kdaj je Ljubljana najlepša). 

 

2.6.4 LIKI OŽIVLJENE IGRAČE/OŽIVLJENEGA PREDMETA 

 

Liki oživljene igrače/oživljenega predmeta imajo svojo posebno različico pravljice, kjer 

oživljena igrača/predmet nastopa kot glavni literarni lik.  

V obravnavi kratke sodobne pravljice z oživljeno igračo/oživljenim predmetom kot glavnim 

literarnim likom po teoriji Marjane Kobe (2000) so navedeni razlogi za samostojno različico 

te pravljice. 

Oživljena igrača/oživljeni predmet zelo pogosto nastopa tudi v kratki sodobni pravljici z 

otroškim glavnim literarnim junakom, vendar v tej različici igrača/predmet ni v vlogi 

glavnega literarnega lika. Igračo/predmet oživi otroški literarni lik ali pa je z otroškim 

literarnim likom povezan vzrok za oživitev igrače/predmeta. (Kobe, 2000) Praviloma 

igračo/predmet oživi otrok, ko zaradi določenega motiva vstopi v fantastični svet. Oživljena 

igrača/predmet mu pomaga, da premaga svoje težave.  

V samostojni različici kratke sodobne pravljice z oživljeno igračo/predmetom kot glavnim 

literarnim likom je igrača/predmet glavni lik, otroci imajo praviloma stranske vloge. Oživitev 

igrače/predmeta ni povezana z otroškim likom. Oživljena igrača/predmet ima v samostojni 

različici status živega bitja, je poosebljen(a). Soočenje realnega in fantastičnega sveta se zgodi 

v enem samem svetu, dogajanje je dvodimenzionalno oz. dvoplastno. Irealne prvine dogajanja 

kreira zgolj glavni literarni lik – oživljena igrača/predmet. (prav tam) 

Lik oživljene igrače/oživljenega predmeta kot glavnega literarnega junaka se v antologiji Za 

lahko noč pojavi v pravljicah Snežni možek in Deklica iz papirja. Obema pravljicama je 

skupno to, da se v njiju otroci pojavljajo zgolj v senci odraslih likov, vendar pa v pravljici 

Snežni možek otroci z glavnim likom ne komunicirajo, v pravljici Deklica iz papirja pa 

otroci/odrasli kot stranski liki z oživljeno igračo komunicirajo.  

»Poslušaj me,« je rekla deklici iz papirja. »Tisto dekle sem bila jaz in tisti fant, o 

katerem si pela, je bil moj fant. Pod brezami sva sedela in sva se imela rada. Pa je 

odšel po svetu in me pustil samo. Pojdi in ga poišči. Naj se vrne. Koderkoli boš hodila, 
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poj pesem o brezah in o pomladi. Morda ga srečaš, in ko te bo slišal, se me bo 

spomnil.« Odprla je okno in deklica iz papirja je odšla, kakor bi se odtrgal list z 

breze.« (Deklica iz papirja, str. 168) 

Oživljena deklica iz papirja izpolni posredniško poslanstvo med človeškimi liki v pravljici. 

(Kobe, 2000) 

Kot sem že napisala, v pravljici Snežni možek oživljena igrača ne vzpostavlja nobenega 

neposrednega stika z realnim svetom ljudi, dogajanje samo opazuje in komentira iz svojega 

zornega kota. Tako v pravljici oživljeni okrasek z novoletne jelke podoživlja človeško 

praznovanje, ki mu je bil priča, ga opisuje in komentira, vendar se vidi, da ne vzpostavi 

nobenega kontakta s svetom ljudi. (prav tam) 

 

2.6.5 DOGAJALNI PROSTOR IN ČAS 

 

Dogajalni prostor in čas sta v pravljicah na realni ravni dogajanja. Iz opisa je razvidna 

sodobnost. Prostor je običajno razpoznaven kot sodobno mestno okolje, tudi ko so podatki o 

dogajalnem prostoru skopi. (Kobe, 1999) 

V antologiji Za lahko noč je natančen prostor dogajanja razviden le v nekaterih pravljicah. 

»Pika se pelje mimo hiš in vrtov. Pripelje se do Velike ulice, kjer drvijo avtomobili. 

Pazi, pes iz Male ulice, pa kliče Piko: »Hov, hov, kam pa greš?« »Nihče se ne igra z 

menoj,« mu pove Pika. »Daleč bom šla, v Tivoli. Tam je več otrok kot v Mali ulici,« in 

se zapelje po Veliki ulici med avtomobile in kolesarje.« (Kdo se bo igral z menoj, str. 

22) 

»Morda ste jo že kdaj srečali. Stara je štiri leta in hodi v Trnovo po mleko.« (Rumena 

trobentica, str. 32) 

»Jelka je odprla oči šele nad mestom. Velike ljubljanske hiše so bile čisto majhne … 

Obkrožila je Ljubljanski grad in pomahala otrokom, ki so se tam lovili …. Splavala je 

proti Tivoliju.« (Moj dežnik je lahko balon, str. 57) 
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»Pomanite si oči in pojdite z menoj gledat, kakšna je Ljubljana zvečer. Večerni zrak 

vas bo zbistril. Glejte, dvigamo se z dvigalom na teraso nebotičnika in vso pot nič ne 

sprašujte, da bo lepše, kar boste samo videli.« (Kdaj je Ljubljana najlepša, str. 158) 

V pravljicah, kjer pisateljica ni določila natančnega kraja dogajanja, nas kratek stavek na 

začetku vseeno ponese na kraj, ki je bil v pisateljičinih mislih. Kljub nenatančni določitvi 

kraja, razberemo, da gre za sodobno urbano okolje.  

»V našem predmestju so hiše obdane z vrtovi in vrtovi so med seboj razmejeni s tanko žičnato 

ograjo.« (Ograja v rožah, str. 110) 

»Ko mislim, kako sprašujete, se spominjam Jelke, ki živi v predmestju, v hišici z zelenjem 

obraščeni.« (Zgodba o ljudeh in njihovih otrocih, str. 95) 

»Najprej je bilo mesto s sivimi hišami. In v tem mestu je živela Mojca s svojo punčko, ki 

zapira in odpira oči.« (Za lahko noč, str. 144) 

»V Mali vasi so majhne hiše in v vsaki hiši so otroci. V pisanih srajčkah so in obuti v 

rdeče in modre copatke. Vse hiše v vasi so bele, vse strehe na hišah so rdeče, vsa okna 

imajo zelene naoknice, dvorišča so pometena in cesta je gladka.« (Muca Copatarica, 

str. 52) 

 

2.6.6 ZGRADBA DOGAJANJA 

 

Dogajanje v pravljicah poteka na dveh ravneh: realni in irealni. Kot je že omenjeno, je za 

kratko sodobno pravljico značilen vdor irealnih/fantastičnih prvin v realni vsakdanjik 

glavnega otroškega literarnega lika. V pravljicah se razbira dvoplastnost oziroma 

dvodimenzionalnost dogajanja. Začetek in konec dogajanja sta umeščena v vsakdanji svet 

otroškega lika, vendar je fantastični svet tisti, ki je za otroka najpomembnejši. (Kobe, 1999) 

Prepoznavamo dve različici soočenja realnega in irealnega sveta. Prva varianta je dvoplastno 

dogajanje v enem samem svetu; irealno dogajanje kreira glavni otroški literarni lik. V 

nadaljevanju podajam nekaj primerov iz obravnavane antologije Za lahko noč. 

»Tinka je odprla vrata v kuhinjo in zaklicala: »Oče, mama!« a ju ni bilo nikjer. 

Babica je kurila v peči in rekla: »Odšla sta že.« »Kam?« sta zaklicali Tinka in Tonka. 
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»V službo vendar!« je rekla babica. »Saj je nedelja!« »Ali res?« se je začudila babica. 

»To ni mogoče, saj je bil včeraj petek.« »In danes je nedelja. Le poslušaj: ponedeljek, 

torek, sreda, četrtek, petek, nedelja!« sta šteli Tinka in Tonka.« (Nedelja, str. 10) 

»Iščeta, kje je kdo, ki bi se še hotel igrati, in najdeta v pesku majhno leseno lutko. 

»Lutka!« kliče Pika: »Se boš igrala z menoj?« »Bom se. Najrajši se igram: Glejte 

vodico, kako se blešči!« (Kdo se bo igral z menoj, str. 23) 

»Od potoka sem je skakala s snežne krpe na snežno krpo drobna deklica. Čim bliže je 

prihajala, tem bolj se je svetlikala njena obleka. Ko je bila že čisto blizu, bi lahko 

videli, da je imela v rokah rumeno trobentico. Z zadnje krpe snega je skočila na 

knjigo, ki je ležala na odeji. Skozi okno je prišla, kot da bi ne bilo šipe v njem. Bila je 

lepa in ljubezniva. Jelka jo je takoj spoznala, kdo je. »Ti si, Pepelka!« ji je rekla.« 

(Rumena trobentica, str. 32) 

Iz podanih primerov je razvidno, da soočenje realnega in fantastičnega sveta poteka v enem 

samem svetu in da je otrok tisti, ki kreira irealno dogajanje.  

Druga varianta soočenja irealnega in realnega sveta poteka ravno tako dvodimenzionalno, 

vendar v dveh med seboj ločenih svetovih. Marjana Kobe (1999, str. 8) je zapisala, da v tej 

različici otrok ni neposredni kreator irealne ravni dogajanja, pač pa je z njim povezan vzrok 

za prehod dogajanja iz realnega v irealni svet.  

V nadaljevanju zopet podajam nekaj primerov iz obravnavane antologije Za lahko noč.  

»Splavala je proti Tivoliju. Počasi se je spuščala k zemlji in pristala na cvetlični gredi. 

Toda to ni bil Tivoli in to niso bile rože. To je bila dežela Klobučarija in na gredah so 

rasli klobuki. Kakšni čudoviti klobuki!« (Moj dežnik je lahko balon, str. 57) 

»Vsi zdravi otroci so sedli v razredu vsak na svoj stol, bolni pa so gledali skozi okno in 

mislili na svojo učiteljico. Tudi jaz mislim nanjo in postanem otrok med otroki. Tako 

se je pevska ura lahko pričela, v razredu zares, tu pri nas pa – tudi zares.« (Resnična 

pravljica o petju in učiteljici, str. 82) 

»Pomanite si oči in pojdite z menoj gledat, kakšna je Ljubljana zvečer. Večerni zrak 

vas bo zbistril. Glejte, dvigamo se z dvigalom na teraso nebotičnika in vso pot nič ne 

sprašujte, da bo lepše, kar boste sami videli.« (Kdaj je Ljubljana najlepša, str. 158) 
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2.6.7 SPOROČILO 

 

Kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim junakom praviloma ne pozna 

moralnega nauka, kot ga poznajo na primer ljudske pravljice. Značilno za njih je predvsem to, 

da je pisatelj »na strani« otrok, otroke zagovarja in z empatijo prikazuje otroško doživljanje 

sveta. (Kobe, 1999) 

Tudi v antologiji Za lahko noč lahko prepoznamo značilnost, s katero se pisateljica približa 

otroku. Vse dogodke opisuje na enostaven način, ki je otroku blizu. Otrokovo doživljanje 

določene situacije opisuje s tako empatijo, da se tudi sami brez težav vživimo v dogajanje. 

Pravljice na koncu nimajo moralnega nauka. V sebi nosijo sporočila konkretne situacije, ki 

otrokom pomaga soočiti se s težavo, na katero je naletel. Otrokom omogočajo navidezno 

izkušnjo, ki mu lahko pomaga v resničnem svetu.  

Navajam nekaj primerov iz antologije, iz katerih je razvidno sporočilo, ki ga pisateljica želi 

ponesti med otroke. 

»Ko jih je videla tako sedeti v naslanjaču, je Mojca vzkliknila: »Mamica, poglej, to so 

naša sonca.« »Tudi vedve sta sonce,« ji je odgovoril oče. »Brez vaju ne bi mogel 

živeti.« Potem so šli spat.« (Za lahko noč, str. 153) 

»Predstava, ki je bila pravzaprav samo pozdrav mami, je bila končana. Mama je 

vedela, da je vse njeno prizadevanje bob ob steno. Otroci se ne bodo ločili od svojih 

igrač, čeprav se šole veselijo. In v njeni kuhinji ne bo nikoli reda. Sama sebi je tiho 

priznala, da ji je tako tudi prav.« (Bob ob steno, str. 138) 

»Ni jim verjel, jeziti se je pa pozabil, kajti svet je bil zdaj širši in prijaznejši. In to je 

tudi nekaj, če so otroci srečni in če je ograji dobro, ko leži z rožami v mehki travi.« 

(Ograja v rožah, str. 113) 
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3  ZAKLJUČEK TEORETIČNEGA DELA 
 

Ob zaključku teoretičnega dela lahko ugotovimo, da je pravljica pri otroku velikega pomena. 

Pomembna je na vseh področjih otrokovega razvoja, od razvojnega do socialnega. Podrobno 

sem analizirala tudi antologijo Za lahko noč,  pisateljice Ele Peroci. Pri literarni analizi sem 

uporabila tematske in morfološke značilnosti po klasifikaciji Marjane Kobe. Ugotovila sem, 

da je v antologiji večina pravljic, ki jih uvrščamo v kratko sodobno pravljico z glavnim 

otroškim literarnim likom, dve pravljici sodita med pravljice z oživljeno igračo/predmetom 

kot glavnim literarnim likom, ena sama pravljica v zbirki pa sodi med pravljice s poosebljeno 

živaljo kot glavnim literarnim likom. Osredotočila sem se na pravljice z otrokom kot glavnim 

literarnim likom. Pri literarni analizi sem uporabila razpravo Marjane Kobe Sodobna 

pravljica. Ugotovila sem, da je glavni lik v pravljicah lahko otrok, lahko pa tudi odrasla 

oseba, ki se spominja otroštva, oziroma s pomočjo fantazijskega sveta rešuje nerešene težave 

iz otroštva. Motivi za prehod iz realnega v fantazijski svet so v vsaki pravljici malo drugačni, 

vendar prevladujejo motivi osamljenosti in zapuščenosti. Večinoma so to otroci, ki so v 

zgodnji mladosti izgubili enega ali oba starša, otroci, ki nimajo prijateljev ali so v kakšni 

lastnosti drugačni od ostalih. Dogajalni prostor in čas sta v pravljicah sodobno urbano okolje. 

Prepoznamo tudi dve različni zgradbi dogajanja. Pri prvi je otrok kreator irealnega dogajanja, 

pri drugi pa na irealno dogajanja otrok nima vpliva. Ugotovimo tudi, da pravljice nimajo 

moralnega nauka, vendar nosijo v sebi sporočila konkretne situacije, katere otroku pomagajo 

premagati določeno težavo.  
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4 UVOD V EMPIRIČNI DEL 
 

V empiričnem delu je predstavljena obravnava treh pravljic iz antologije Za lahko noč (1985). 

V ospredju mojega zanimanja je primerjava doživljanja in razumevanja pravljic Ele Peroci pri 

predšolskih in šolskih otrocih. Z otroki sem po obravnavi izvedla fokusni intervju, njihove 

odgovore pa skupaj z ilustracijami vstavila v preglednico. Ob koncu vsake preglednice 

posamezne pravljice sledi kratka interpretacija odgovorov. 

 

4.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Ela Peroci je v svojih pravljicah pripovedovala o doživljajskem svetu otroka in svetu njegove 

igre. Skozi pravljice je problematizirala položaj otroka v družini in opisovala njegove stiske.  

Ustvarila je različico sodobne pravljice, v kateri je otrok središčni lik. Temeljna nit dogajanja 

je sama otrokova igra na meji med resničnostjo in iluzijo. (Kobe, 2011, v Peroci, 2011) 

Vsi otroški literarni liki so otroci v starostnem razponu od predšolskega obdobja pa do 

obdobja mlajšega šolarja. V tem razvojnem obdobju je igra najpomembnejša otrokova 

dejavnost. Realni in fantastični svet mu pomenita dve enakovredni resničnosti. (Kobe, 1999)  

Fantastični svet, v katerega otrok v zgodbah prestopa, mu na nek način pomaga razreševati 

vsakdanje psihične stiske in probleme, katerim v realnem svetu ni kos. (Kobe, 1999) 

V empiričnem delu sem se posvetila skupini predšolskih in skupini šolskih otrok ter skozi 

obravnavo treh pravljic Ele Peroci primerjala njihovo razumevanje in doživljanje le teh. 

Osrednja dejavnost po branju pravljice je bil pogovor s celotno skupino otrok, pri katerem 

sem z vnaprej pripravljenimi vprašanji preverila njihovo razumevanje pravljice. Sledila je 

likovna dejavnost, kjer so otroci s suhimi barvicami narisali tisti del pravljice, ki se jim je 

najbolj vtisnil v spomin (so ga najbolj čustveno doživeli).  

 

4.2  CILJ 

 

Cilj empiričnega dela je primerjati razumevanje in doživljanje pravljic Ele Peroci pri 

predšolskih in šolskih otrocih. 
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4.3  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Ali otroci sledijo pravljicam pri branju? 

2. Ali znajo otroci po končanem branju smiselno obnoviti zgodbo? 

3. Na kakšen način otroci doživljajo pravljice? Prepoznajo kakšno sporočilo? 

 

4.4  RAZISKOVALNA METODA 

 

V empiričnem delu sem uporabila deskriptivno metodo empiričnega raziskovanja in fokusni 

intervju po branju pravljic s predšolskimi in šolskimi otroki. Pridobljene podatke sem 

dokumentirala z natančnim prepisom odgovorov na vprašanja. Odgovore sem vstavila v 

primerjalno tabelo. Na koncu sem pridobljene podatke obdelala s postopki kvalitativne 

analize (kot študijo primera).  

 

4.5  RAZISKOVALNI VZOREC 

 

Vzorec raziskovanja so bili otroci iz Podružnične šole Dolž in otroci iz Vrtca Stopiče – enota 

Dolž. Na podružnični šoli poteka pouk v kombiniranem oddelku, zato sem za vzorec šolarjev 

uporabila otroke prvega in drugega razreda. Skupino šolarjev sestavlja 17 otrok; od tega 10 

dečkov in 7 deklic. Skupino predšolskih otrok, starih od štiri do šest let, pa sestavlja 8 dečkov 

in 5 deklic.  

 

4.6  OBRAVNAVA TREH PRAVLJIC IZ ZBIRKE ZA LAHKO NOČ 

 

S predšolskimi in šolskimi otroki sem si izbrala tri pravljice iz obravnavane zbirke. To so 

Hišica iz kock, Kdo se bo igral z menoj in Ograja v rožah. Pravljice sem izbrala glede na 

svoje avtorsko mnenje, po katerem sem predvidevala, katera tematika bo otrokom najbližja. 

Vsako pravljico sem pri obravnavi na začetku prebrala. Upoštevala sem didaktiko branja,  

nato pa otrokom pustila čas, da pravljico doživijo. Sledil je pogovor o vsebini in doživljanju 

pravljice. Po koncu dejavnosti je vsak otrok narisal tisto, kar se mu je najbolj vtisnilo v 

spomin.  



Univerza v Ljubljani  Pedagoška fakulteta   Maja Klobučar; diplomsko delo  

- 44 - 
 

Obravnavane pravljice bom analizirala s pomočjo tabele. Otroški odgovori so dobesedni 

zapisi pogovora. Ob koncu vsake pravljice sledi interpretacija odgovorov in končni sklepni 

zaključek.  

 

4.6.1 HIŠICA IZ KOCK 

 

Kratka obnova pravljice: 

Deklica, ki ji je bilo ime Jelka, je stanovala v hiši, ki je bila narejena iz kock. Hiša je stala 

sredi travnika. Ob sončnem vremenu je sedela pred svojo hišo in poslušala ptičje petje. Ko pa 

je padal dež, se je sprehajala po svojih sobah. Stene v vsaki sobi so bile poslikane, in ko je 

Jelka prišla iz sobe, so se stene oglašale. V prvi sobi ji je bela kokoš kokodakala, v drugi sobi 

je bila naslikana črna mačka, v tretji sobi pa je bil čez vso steno naslikan dimnikar. In na nek 

deževni dan se je sosedov pes strgal z verige in podrl Jelkino hišo iz kock. Jelka je tako ostala 

brez strehe nad glavo. Žalostna je stala na dežju. Bila je vsa premočena in želela si je, da bi ji 

kdo pomagal. Kokoš ji je dala zlato jajce in ji naročila, naj ga razbije, ko bo lačna. S kocke je 

stopila tudi črna mačka, ki je Jelki spredla svetlo nit, da jo bo nosila s sabo na poti, da se ne 

bo izgubila. Iz druge kocke pa je vstal tudi dimnikar. On je Jelki dal gumb in ji naročil, da ga 

mora prišiti na obleko, da ji bo prinesel srečo. Jelka je še vedno stala na dežju in iskala 

šivanko, da bi prišila gumb, a je ni našla. Odšla je na pot, da poišče šiviljo. Vso pot je odvijala 

nit, da bi se znala vrniti. V prvi vasi je ni našla. Prehodila je prvi gozd, v drugem pa jo je 

zajela tema. Jelka je bila lačna, zato je razbila jajce, ki ji ga je dala kokoš. Iz tega jajca je 

dobila dve jajci. Eno je bilo navadno belo, ki ga je Jelka pojedla, drugo pa ji je svetilo kot 

zvezda. Zato jo je luna prosila, naj sveti namesto nje in Jelka je morala počakati v gozdu celo 

noč. Naslednji dan je morala prehoditi še tretji gozd, da je prišla v vas pod goro, kjer je našla 

šiviljo. V zahvalo za prišiti gumb je Jelka dala šivilji preostalo nit, kar je ni porabila na poti in 

srečna odšla domov. Ko je začela graditi, je do nje prišel pes, ki je sledil svetli niti. Pes je 

Jelki pomagal sezidati novo hišo, ker ji je staro podrl, in ostal je pri njej in jo zvesto varoval. 

In vse je bilo tako kot prej, le črne mačke ni bilo zaradi psa. (Hišica iz kock, 2017) 
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Preglednica 1: Hišica iz kock 

VPRAŠANJE CITAT ODGOVOR 

OTROK 

ILUSTRACIJA 

Kako je bilo 

pravljici naslov? 

 PREDŠOLSKI: 

- »Hišica iz 

kock«; 

- »Hišica iz 

kock«. 

ŠOLSKI: 

- »Hišica iz 

kock«; 

- »Hišica iz 

kock«. 

  
Slika 45: »Hiška iz kock malo 

drugače sestavljena.« (6 let) 

Kdo nastopa v 

pravljici? 

 PREDŠOLSKI: 

- »Mucka pa 

kokoška pa kuža 

pa dimnikar pa 

šivilka.« 

- »Hišica iz kock, 

kuža, kokoš, 

zlato jajce, 

šivilja, 

dimnikar, 

mucka.« 

ŠOLSKI: 

- »Kokoš, mačka, 

pes, dimnikar, 

šivilja.« 

- »Jelka, luna, 

sonce pa 

kocke.« 

 

 Kje stanuje Jelka? »Sredi travnika je 

stala hišica iz 

kock in v njej je 

stanovala Jelka.« 

PREDŠOLSKI: 

- »V hišici iz 

kock.« 

- »V gradu.« 

ŠOLSKI: 

- »V hišici iz 

kock.« 

 

Kdo je bil v prvi 

sobi? 

»V prvi sobi je 

bila na kocki 

sredi stene 

naslikana bela 

kokoš.« 

PREDŠOLSKI: 

- »Kokoška.« 

- »Kokoš.« 

ŠOLSKI: 

- »Kokoš.« 
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Kdo je bil v drugi 

sobi? 

»V drugi sobi je 

bila naslikana 

črna mačka.« 

PREDŠOLSKI: 

- »Mucka.« 

ŠOLSKI: 

- »Mačka.« 

 
Slika 46: »Muca, tista v zgodbici.« 

(4 leta) 

 

Kdo je bil v tretji 

sobi? 

»V tretji sobi je 

bil čez steno 

naslikan 

dimnikar.« 

PREDŠOLSKI: 

- »Dimnikar.« 

ŠOLSKI: 

- »Dimnikar.« 

 

Kaj se je nekega 

dne zgodilo? 

»…in pri sosednji 

hiši se je strgal 

pes. … Od 

samega veselja, 

da je svoboden, se 

je zaletel v hišico 

iz kock.« 

PREDŠOLSKI: 

- »Pes se je 

odvezal.« 

- »Sosedov pes se 

je odtrgal iz 

verige.« 

ŠOLSKI: 

- »Hiška se je 

uničila.« 

- »Pes se je 

odvezal.« 

 
Slika 47: »Kuža se je zaletel v hiško 

in jo podrl.« (7 let) 

Kaj je Jelki dala 

kokoš? 

»Stopila je s 

kocke in ji dala 

zlato jajce …« 

PREDŠOLSKI: 

- »Zlato jajce.« 

ŠOLSKI: 

- »Zlato jajce.« 

 

Kaj je Jelki dala 

mačka? 

»Spredla sem 

svetlo nit. Vzemi 

jo!« 

PREDŠOLSKI: 

- »Šivilko, da jo je 

vlekla, da jo je 

nesla pot nazaj 

domov.« 

- »Klobčič.« 

ŠOLSKI: 

- »Nit.« 

 
 
Slika 48: »Prijatelji so dali Jelki vse 

stvari, ki jih je rabila.« (7 let) 

Kaj je Jelki dal 

dimnikar? 

»Jelka, gumb ti 

dam. Dimnikarjev 

gumb prinese 

srečo.« 

PREDŠOLSKI: 

- »Gumb.« 

ŠOLSKI: 

- »Gumb, je rekel, 

naj si ga pripne 

na pulover.« 

 



Univerza v Ljubljani  Pedagoška fakulteta   Maja Klobučar; diplomsko delo  

- 47 - 
 

 

Glede na odgovore lahko vidimo, da so predšolski in šolski otroci pravljico poslušali in 

spremljali. S pomočjo vprašanj so jo znali obnoviti. Opazna je razlika v starosti, saj so si 

otroci, ki hodijo že v šolo, zapomnili več podrobnosti. Celotna pravljica se dogaja na ravni 

fantazijskega sveta. Pri branju sem dobila občutek, da se starejši otroci niso vživeli v samo 

Kakšna je bila pot 

do šivilje? 

»Tam daleč, v 

vasi pod goro jo 

boš našla. Hoditi 

boš morala skozi 

tri temne 

gozdove.« 

PREDŠOLSKI: 

- »Jelko je ujela 

tema.« 

- »Mogla je it čez 

veliko host.« 

ŠOLSKI: 

- »Noč se je 

naredila, potem 

je posvetila 

luna.« 

- »Jelka je bila 

lačna in je 

razbila jajce.« 

  
Slika 49: »Prvo drevo je prvi gozd, 

potem drugi in še tretji. Jelka je 

prišla iz tretjega gozda.« (7 let) 

Ali se pravljica 

konča srečno? 

»K tebi me je 

pripeljala, ki sem 

ti hišico podrl. 

Naj ti pomagam 

zidati novo. Če ti 

je prav, ostanem 

pri tebi in te bom 

zvesto varoval.« 

PREDŠOLSKI: 

- »Ja, ker je pes 

pomagal zgradit 

hišo.« 

- »Kuža je 

pomagal 

zgraditi hišo.« 

ŠOLSKI: 

- »Ne, ker se 

mačka ni 

vrnila.« 

- »Ja, ker je 

sestavila hišico 

pa še psa je 

dobila.« 

 

 
Slika 50: »Ko je pes zgradil hišo.« 

(6 let) 

Kdo manjka? 

Zakaj? 

»In vse je bilo 

tako kot prej, le 

črna mačka se ni 

vrnila.« 

PREDŠOLSKI: 

- »Mucka, ker je 

kuža pred 

vrati.« 

- »Mačka, ker je 

rekla v sobi, da 

ko bo spletla nit, 

bo odšla.« 

ŠOLSKI: 

- »Mačka manjka, 

ker je tako 

rekla.« 

- »Mogoče je bila 

pa mačka 

šivilja.« 
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dogajanje v pravljici. To sem pripisala količini fantazijskega dogajanja in sklepala, da otroci 

niso našli povezave z realnim svetom. Konec pravljice je pisateljica napisala tako, da si ga 

lahko vsak razlaga po svoje. Otroci razumevanju zaključka pravljice niso posvečali posebnega 

pomena oziroma ga niso znali razložiti drugače kot tako, kot je napisano.  

 

4.6.2 KDO SE BO IGRAL Z MENOJ 

 

Kratka obnova pravljice:  

Zgodba govori o majhni deklici Piki v Mali ulici, ki še ne hodi v šolo. Vsako jutro na ulici 

opazuje otroke, kako se igrajo. Nihče ne reče, da se ne bo igral z njo, pa vendar se z njo 

nihče ne igra. Nekega dne vzame Pika skiro in se zapelje po ulici. Pripelje se do Velike 

ulice, kjer drvijo avtomobili. Ker se nihče ni igral z njo, se je odločila, da bo sama odšla v 

Tivoli, kjer je več otrok. Z njo odide tudi kuža Pazi. Ko prideta do tramvajske proge, se 

zgodi nesreča in Piki skiro zdrsne v tir. Pomaga ji miličnik in napravi red, Pika pa 

nadaljuje svojo pot. Med potjo opazuje izložbe in sreča prijazno gospo, ki jo dvigne, da bi 

bolje videla v izložbo. Pika in Pazi prideta na Okrogli trg, kjer poteka otroška tekma s 

skiroji. Pika se že zapelje med otroke, ko jo neki deček ustavi in ji reče, da je še 

premajhna. Odpravita se naprej proti Tivoliju. Vendar sonce zahaja in otroci hitijo domov. 

Igrišče je prazno. Pika in Pazi najdeta na igrišču majhno leseno lutko, kmalu se jima 

pridružita še veverica z velikim košatim repom in bela grlica. Igrajo se in ne vidijo, da je 

sonce že zašlo. Ko Lutka pove, da je zaspana, se vsi skupaj odpravijo proti domu. Med 

tem časom po radiu že kroži obvestilo, da se je izgubila deklica iz Male ulice. Ko se Pika 

vrne domov, so jo veseli prav vsi otroci in Piki obljubijo, da se bodo igrali z njo.  
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Preglednica 2: Kdo se bo igral z menoj 

VPRAŠANJE CITAT ODGOVOR 

OTROK 

ILUSTRACIJA 

Kdo je nastopal v 

zgodbi? 

 PREDŠOLSKI: 

- »Otroci, Pika, 

mamica, kuža, 

teta.« 

- »Jst pa oblak 

pa dež.« 

ŠOLSKI: 

- »Pika, Pazi 

kuža, skiro, 

veverica, 

golob, 

policaj.« 

- »Ena teta, 

lutka, 

strojevodja, 

ljudje iz 

vlaka.« 

 

Kje se zgodba 

dogaja? 

 PREDŠOLSKI: 

- »V mestu.« 

- »Tam na 

igrišču.« 

ŠOLSKI: 

- »V Mali ulici: 

začne in konča 

se v Mali 

ulici.« 

- »V mestu, čez 

tire.« 

 

Kaj Pika počne 

vsako jutro? 

»Vsako jutro 

pride s 

pručko, 

postavi si jo 

sredi ulice in 

gleda, kako se 

otroci igrajo.« 

PREDŠOLSKI: 

- »Se s skirojem 

vozi.« 

- »Se igra.« 

ŠOLSKI: 

- »Rada se je 

igrala.« 

- »Šla je po 

pručko in jo 

dala na sredo 

ulice.« 

 
Slika 51: »Ko je vsak dan vzela pručko in 

šla sedet na cesto.« (7 let) 

Kaj vse ji prinese 

mama, da bi se 

igrala? 

»Odhiti na 

vrt, utrga lepo 

rdečo rožo in 

jo nese Piki.« 

»Mama vse 

vidi in ji 

prinese lončke 

in lopatico.« 

PREDŠOLSKI: 

- »Rožico.« 

- »Lopatko, 

ajmerček.« 

ŠOLSKI: 

- »Rožo.« 

- »Lopatko pa 

ajmerček.« 

 

Kaj se zgodi z 

njenimi 

»... fant pa z 

rožo odide in 

PREDŠOLSKI: 

- »Otroci jih 
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igračami? trga listek za 

listkom.« 

»Hitro si 

lončke 

razdelita, tudi 

lopatico ji 

vzameta in 

rečeta: »Pika, 

umakni se! ...« 

vzamejo.« 

ŠOLSKI: 

- »Otroci so ji 

vzeli igrače.« 

- »Pa še velikan 

ji je vzel rožo.« 

- »Tisti, ki je 

rožo vzel, je 

listke po listke 

trgal.« 

Kam se odpravi 

Pika? 

»Daleč bom 

šla, v Tivoli 

...« 

PREDŠOLSKI: 

- »V drugo 

mesto, zato ker 

se noče noben 

z njo igrat.« 

- »V eno mesto, 

kjer je več 

otrok, zato ker 

v tem mestu ji 

je blo dolgčas, 

ni mela 

nobenga 

prijatelja.« 

ŠOLSKI: 

- »Odpravila se 

je v Veliko 

ulico.« 

- »Drugam, kjer 

je več otrok, pa 

majhni otroci 

so, pa se bo 

tam lahko 

igrala.« 

 
Slika 52: »Punčko, ki se vozi s skirojem, 

pa skiro pa hišo pa park.« (6 let) 

Kaj se zgodi na 

tramvajski progi? 

»Nekaj časa 

vozi Pika lepo 

ob tirnici, 

potem pa ji 

skiro zdrsne v 

tir.« 

PREDŠOLSKI: 

- »Policaj ji 

reče, da se po 

pločniku mora 

vozit.« 

- »Vlak je 

prihajal pa se 

je hitro 

pobrala.« 

ŠOLSKI: 

- »Skiro ji je pal 

na tirnice.« 

- »Policaj ji je 

pomagal skiro 

pobrat.« 

 
Slika 53: »Ko je Pika vlekla skiro iz 

tirnice.« (7 let) 

Koga sreča Pika? »Pika prime 

neko gospo za 

roko in jo 

prosi ...« 

 

PREDŠOLSKI: 

- »Kužka.« 

- »Teto.« 

- »Teto, da jo 

dvigne, da bo 

videla še ostale 

stvari.« 
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ŠOLSKI: 

- »Teto, dvignila 

jo je in je 

videla igrače.« 

- »Nekaj, kjer so 

otroci imeli 

tekmo, pa je 

pisalo nekaj, 

kar ni znala 

prebrat, pa se 

je hotela 

pridružiti pa je 

en fantek rekel, 

da je 

premajhna.« 

Slika 54: »Ko je šla Pika sama v mesto. In 

potem je srečala polno fantov, ki so se 

igrali sami.« (6 let) 

Ko prispe v 

Tivoli, najde 

koga, da se igra z 

njo? 

»Pika in Pazi 

hitita na 

igrišče –  

igrišče pa je 

prazno. Vsi so 

odšli.« 

PREDŠOLSKI: 

- »Lutko 

zakopano v 

pesek.« 

- »Lutko, ki je v 

pesku, pa še 

veverico.« 

ŠOLSKI: 

- »Leseno lutko 

in grlico.« 

- »Vidla je, da ni 

nobenga 

otročka in da 

sonce zahaja, 

pol je pa lutko 

najdla.« 

 
Slika 55: »Punčka, ki je našla lutko.« (6 

let) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 56: »Ko je Pika pogledala na 

igrišče, ni bilo nobenega na igrišču.« (7 

let) 

Kaj se je 

dogajalo doma, 

medtem ko Pike 

ni bilo? 

»V Mali ulici 

so bili vsi na 

cesti. Kako je 

bilo otrokom 

žal za Piko!« 

 

»Mama pa je 

PREDŠOLSKI: 

- »Mamica jo je 

pogrešala pa je 

začela jokat.« 

- »Mamica je 

jokala, ker jo  

je skrbelo, da 
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rekla: »Upam, 

da se bo moja 

Pika vrnila,« 

in si je brisala 

solze.« 

je ne bodo 

našli.« 

ŠOLSKI: 

- »Vsi otroci so 

jo iskali.« 

- »Poslušali so 

radio, ker so jo 

iskali.« 

- »Teta je rekla, 

da če je ne 

bodo našli, da 

celo noč ne bo 

mogla zatisniti 

očesa.« 

Ali se je zgodba 

srečno končala? 

»Po 

razsvetljenih 

ulicah se pelje 

Pika domov.« 

PREDŠOLSKI: 

- »Ja, ker je Pika 

prišla srečno 

domov.« 

- »Ja, zato ker je 

prišla domov 

in je mamica 

bila vesela in 

je pozdravila 

še lutko.« 

ŠOLSKI: 

- »Ja, ker jo je 

mama objela.« 

- »Ja, ker je 

prišla nazaj 

domov.« 

 

Kaj bi se lahko 

naučili iz te 

zgodbe? 

 PREDŠOLSKI: 

- »Da ne gremo 

nikoli sami 

nekam, kjer je 

daleč.« 

- »Da moramo 

biti blizu 

svojega doma, 

če ne mamice 

skrbi pa lahko 

se izgubimo.« 

ŠOLSKI: 

- »Da ne smemo 

tečt od doma, 

če mamice ne 

vprašamo.« 

- »Da ni lepo, če 

nekomu rečeš, 

da je še 

premajhen.« 

- »Da ne smemo 

voziti po cesti.« 

- »Da smo 

prijazni do 

drugih.« 
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Pravljico Kdo se bo igral z menoj so otroci doživeli na popolnoma drugačen način kot Hišico 

iz kock. Pravljica se ni ves čas dogajala v fantazijskem svetu, tudi sama tematika jim je bila 

glede na starost bližje, zato so jo lažje razumeli. Dogajanje v pravljici so znali obnoviti tako 

predšolski kot šolski otroci. V primerjavi s prvo pravljico so si pri trenutno obravnavani 

predšolski otroci zapomnili več podrobnosti, kar me je presenetilo, saj je sama dolžina 

pravljice precej daljša. Tako predšolski kot šolski otroci so pravljico zbrano poslušali. Pri 

zadnjem vprašanju, ki sem ga postavila, je moč razbrati, da so o tematiki razmišljali širše. 

Vključili so tudi svoje lastne izkušnje, kako se morajo obnašati na cesti, kako poskrbijo za 

varnost v prometu.  

 

4.6.3 OGRAJA V ROŽAH 

 

Kratka obnova pravljice:  

Zgodba govori o otrocih, ki živijo v predmestju, kjer so hiše obdane z vrtovi, ti pa so med 

seboj razmejeni z žičnato ograjo. Otroci mreže niso mogli preplezati, zato so vsak dan k mreži 

prinesli svoje igrače in se igrali, kot da mreže med njimi ne bi bilo. Ko starejši otroci odidejo 

v šolo, ostane najmlajša Anka doma. Ko je prišla do ograje, je na drugi strani zagledala 

deklico in jo vprašala, ali bi se igrala z njo. K ograji sta znosili lončke in lopatke ter se skupaj 

igrali. Ko sta postali lačni, sta stekli po malico in si ju izmenjali. Deklici na sosednjem vrtu je 

bilo ime Metka. Anka si je močno želela k Metki na vrt in ves čas je spraševala mamo, ali bo 

lahko šla. Končno ji mama dovoli, vendar Anka ne more do Metke, ker je vmes ograja. Anka 

se domisli in iz marjetic splete venček, ki ga ovije okoli zarjavele bodice na ograji. Kmalu 

začno venčke spletati tudi drugi otroci in ograja kmalu postane prijaznejša. Nato iz cvetličnih 

in travnih bilk spletejo še lestvico in Anka po njej spleza k Metki. Po lestvici nato splezajo 

tudi ostali otroci. Ograja, ki je bila stara, zarjavela, pa se je vedno bolj nagibala in na koncu 

tiho legla v travo. Mogoče zato, ker otrokom ni več hotela braniti, da bi se igrali skupaj. Vrt je 

postal velik. Samo dedek se je jezil, ker ni bilo več ograje, vendar je kmalu pozabil, ker je bil 

svet zdaj bolj prijazen.  
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Preglednica 3: Ograja v rožah 

VPRAŠANJE CITAT ODGOVOR 

OTROK 

ILUSTRACIJA 

Kje se zgodba 

dogaja? 

»V našem 

predmestju so 

hiše obdane z 

vrtovi in vrtovi 

so med seboj 

razmejeni s 

tanko žičnato 

ograjo.« 

PREDŠOLSKI: 

- »V vasici.« 

- »Na 

sosedovem 

vrtu.« 

- »Pri drugih 

hišah.« 

ŠOLSKI: 

- »Doma na 

vrtu.« 

- »Zunaj pri 

ograji.« 

- »Zraven 

ograje.« 

 

Kdo so junaki v 

zgodbi? 

»Po vrtovih se 

igrajo otroci in 

ko so že tako 

veliki, da 

obhodijo ves 

vrt, se srečajo z 

otroki na 

sosednjem 

vrtu.« 

PREDŠOLSKI: 

- »Metka, 

dedek.« 

- »Metka, 

mamica, 

Anka.« 

ŠOLSKI: 

- »Otroci, 

mama.« 

- »Meta, 

Andrejka, 

Tadej, mama.« 

 

Kaj je posebnega 

v tej zgodbi? Kaj 

počnejo otroci? 

»Ob mreži se 

potem igrajo 

dan za dnem in 

se imajo radi, 

kakor da bi je 

ne bilo med 

njimi.« 

PREDŠOLSKI: 

- »Igrajo se 

skrivalnice, ne 

morejo se 

igrati, ker je 

ograja tam.« 

- »Igrajo se, da 

delajo venčke, 

ampak so špice 

na ograji.« 

ŠOLSKI: 

- »Čez ograjo se 

igrajo pa si 

menjajo 

stvari.« 

- »Plezajo na 

ograjo, se 

pogovarjajo.« 

 

Kdo ostane doma, 

ko odidejo šolarji 

v šolo? 

»Ko odidejo v 

šolo, ostane 

Anka, ki je 

najmanjša, 

sama na vrtu.« 

PREDŠOLSKI: 

- »Metka, 

Anka.« 

- »Mamica.« 

ŠOLSKI: 
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- »Mami, oči, 

Anka.« 

- »Metka, 

dedek.« 

Koga je srečala 

Anka pri ograji? 

»Zagledala je 

deklico pri 

ograji, 

oblečeno v 

rdeče hlačke, 

kako prihaja k 

njej.« 

PREDŠOLSKI: 

- »Metko.« 

- »Metko.« 

ŠOLSKI: 

- »Metko.« 

- »Dedka.« 

- »Srečala je 

otroke.« 

 
Slika 57: »Ograja pa Metka in Anka vsaka 

na eni strani.« (6 let) 

Kaj sta počeli? »In znosili sta si 

k mreži lončke, 

z lopatico sta v 

lončke nasuli 

prsti in peska in 

pekli potičke.« 

PREDŠOLSKI: 

- »Venčke sta 

delali.« 

- »Češnje sta si 

podajali.« 

- »Pa kruh z 

maslom.« 

ŠOLSKI: 

- »Igrali sta se 

pa potičke 

delali.« 

- »Zamenjali sta 

si malico.« 

 
 
Slika 58: »Si lahko zamenjava? Ti češnje, 

jaz pa kruh z maslom.« (7 let) 

Kaj si je Anka 

želela? 

»Mama, ali 

bom smela k 

Metki na vrt?« 

vpraša pri 

kosilu mamo.« 

PREDŠOLSKI: 

- »K Metki prit.« 

- »Čez ograjo 

it.« 

ŠOLSKI: 

- »Da bi bili 

prijatelji.« 

- »Da bi prišla 

na sosedov 

vrt.« 

- »Želela je priti 

do Metke.« 
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Kaj so naredili 

ostali otroci, da so 

pomagali Anki 

uresničiti željo? 

»Vso mrežo 

med vrtoma so 

okrasili z 

marjeticami in z 

zelenimi listki. 

Na sosedov vrt 

pa otroci še 

vedno niso 

mogli. Iz 

cvetličnih in 

travnih bilk so 

spletli lestvico 

za Anko.« 

PREDŠOLSKI: 

- »Lestvo so 

spletli in je 

držala.« 

- »Lestev so dali 

da bi splezali k 

Metki.« 

ŠOLSKI: 

- »Lestvice so 

spletli.« 

- »Držali so jo 

za roko, da ne 

bi Anka 

padla.« 

 
 
Slika 59: »Ko so naredili lojtre.« (6 let) 

 
 
Slika 60: »Ko so ji pomagali in ko so 

naredili lestev, potem so pa še drugi šli.« (7 

let) 

Kako se zgodba 

konča? Kaj se 

zgodi z ograjo? 

»Nihče pa ni 

videl, kako se je 

stara, zarjavela, 

z rožami 

okrašena 

ograja nagibala 

in vedno bolj 

sklanjala k 

tlom, medtem 

ko so plezali 

otroci čeznjo. 

Tiho je legla v 

travo.« 

PREDŠOLSKI: 

- »Pade, ker je 

že stara.« 

- »Pade na 

travo.« 

ŠOLSKI: 

- »Otrokom je 

uspelo priti čez 

ograjo.« 

- »Skrije se v 

travo, ker so jo 

otroci 

preplezali po 

lestvici.« 

 
 Slika 61: »Metka in Anka, ko sta se končno 

srečale.« (5 let) 
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Slika 62: »Ko je mreža šla počasi že dol.« 

(7 let) 

Ali je ograja 

otroke ovirala pri 

igri? Ali se zaradi 

ograje niso mogli 

igrati? 

 PREDŠOLSKI: 

- »Niso se mogli 

vsi skupaj 

igrat.« 

- »Ja, ker niso 

mogli it čez.« 

ŠOLSKI: 

- »Ja, ker niso 

mogli drug k 

drugemu čez 

mrežo.« 

- »Niso si mogli 

izmenjati 

velikih stvari.« 

 

 

Zadnjo obravnavano pravljico sem izbrala namensko zaradi ograje, ki je v tej pravljici 

personificirana. Zanimal me je odziv otrok in njihov pogled na lik ograje v pravljici. 

Predšolski otroci so pravljico poslušali brez posebnosti. Na koncu so znali obnoviti dogajanje, 

zapomnili so si tudi precej podrobnosti. Za samo razumevanje pravljice – kaj je ograja 

predstavljala, kaj se je zgodilo z njo – je pravljica za predšolsko stopnjo prezahtevna. Vendar 

pa ne glede na starost pravljica odpira možnosti za nadaljnji pogovor (skupno sodelovanje, 

medsebojna igra ne glede na razlike med nami …). Ko sem obravnavano pravljico prebrala 

pri šolskih otrocih, je bila ob koncu nekaj sekundna tišina, nakar je sledil aplavz. Pravljica se 

jih je izredno dotaknila. Na koncu sem opazila, da jim je ograja pomenila samo nek stranski 

lik v zgodbi, oviro. Bolj jim je bilo pomembno to, da so otroci skupaj uspeli najti rešitev za 

težavo.  
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5 ZAKLJUČEK EMPIRIČNEGA DELA 
 

V empiričnem delu sem s skupino predšolskih in šolskih otrok obravnavala tri pravljice 

izbrane antologije Za lahko noč (1985) – Hišica iz kock, Kdo se bo igral z menoj in Ograja v 

rožah. Namensko sem izbrala pravljice, ki so otrokom nepoznane. Želela sem, da se z vsebino 

srečajo prvič, saj sem le na tak način lahko preverila njihovo razumevanje in doživljanje 

pravljic. Ugotovila sem, da so otroci izbrane pravljice poslušali pozorno. Po poslušanju so 

znali obnoviti vsebino. Njihovo doživljanje pravljic je bilo omejeno zgolj na dejstva, ki sem 

jih prebrala. O pravljici sami niso razmišljali širše, razen pri drugi obravnavani, z naslovom 

Kdo se bo igral z menoj, ko so pri odgovorih izhajali iz lastnih želja in izkušenj. Pri omenjeni 

pravljici so prepoznali tudi sporočilo, ki se je navezovalo na vsebino slišanega.  
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6 ZAKLJUČEK 
  

Ves čas se poudarja, kako pomembna je literatura na splošno, predvsem pa pravljice, ki se jih 

otrokom bere v otroštvu. V prvem, teoretičnem delu diplomskega dela sem pisala o pomenu 

pravljic na razvojnem, psihološkem, vzgojno-izobraževalnem in socialnem področju. Kot 

pedagoška delavka poskušam ozavestiti pravi pomen pravljic, koliko le-te lahko otroku nudijo 

na celostnem področju njegovega razvoja. V nadaljevanju diplomskega dela se osredotočim 

na pisateljico Elo Peroci in njeno zbirko pravljic z naslovom Za lahko noč (1985).  

Ela Peroci je bila pisateljica, ki je še posebej poudarjala pomen otroka v pravljicah. Snov za 

pisanje je zajemala predvsem iz doživljajskega sveta otroka. Izhajala je iz otrokovih čustev, iz 

njegovih stisk in mu skozi svoje pravljice dala možnost, da se s svojimi stiskami na irealni 

ravni tudi sooči.  

Pri naslednjem poglavju analiziram zbirko pravljic Za lahko noč (1985). Posebej se 

osredotočim na nekatere motivno/tematske in morfološko/strukturne značilnosti po raziskavi 

Marjane Kobe (1999).  

V empiričnem delu diplomskega dela preverim otrokovo razumevanje in doživljanje pravljic 

Ele Peroci. Tri izbrane pravljice preberem skupini predšolskih in šolskih otrok. Izbrane 

odgovore, ilustracije in ugotovitve zapišem v preglednico.  

Presenetil me je odziv predšolskih otrok na prebrane pravljice. Ko sem izbrano zbirko 

prebirala sama, sem dobila občutek, da so dotične pravljice prezahtevne za otroke 

predšolskega starostnega obdobja. Po obravnavi izbranih treh pravljic sem ugotovila, da so 

otroci pravljice zbrano poslušali in jih tudi znali obnoviti, v samo zgodbo se niso vživeli.  

Kot strokovna delavka, ki delam s predšolskimi otroki, se vse predobro zavedam, kako me 

otroci s svojimi vprašanji in zanimanji včasih odpeljejo po poteh, ki niso vedno prijetne. 

Pravljice pisateljice Ele Peroci, kjer kot glavni literarni junak nastopa otrok, so odlično 

izhodišče za začetek pogovorov o najrazličnejših otrokovih stiskah in težavah. 

Končala bom z besedami, po katerih je bila Ela Peroci najbolj znana. Ko so jo spraševali, 

zakaj piše za otroke, je odgovorila: »Ne pišem za otroke, pišem otrokom in tako se z njimi 

pogovarjam.« To je bilo tudi geslo njenega ustvarjanja. (Plahuta Simčič V., 2012) 
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