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POVZETEK 

Diplomsko delo z naslovom Otrokov odziv na abstraktno in realistično ilustracijo je 

sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V uvodnem delu sem opredelila pojem 

slikanica in pojem ilustracija, ter se pri tem osredotočila na abstraktno in realistično 

ilustracijo. Slikanica je namreč knjiga, ki je namenjena otroku v pred-bralnem obdobju in v 

začetku bralnega obdobja, torej je prva knjiga, s katero se otrok sreča. Pri raziskavi me je 

zanimal tudi razvoj slikanice na Slovenskem in vrste slikanic, ki se razlikujejo glede na 

notranjo urejenost, ustvarjalni postopek, zahtevnostno stopnjo in izbor besedila. Nato sem 

opisala kakovostno slikanico in kako ilustracija vpliva na otrokov vizualni razvoj in bralno 

pismenost. Pri tem sem se osredotočila tudi na vlogo odrasle osebe, ki mora otroka seznaniti z 

različnimi literarnimi zvrstmi in mu ponuditi knjige z različno paleto ilustracij.   

 

V pedagoškem delu diplomske naloge sem s pomočjo kvalitativne raziskave analizirala, kako 

na otrokovo pripovedovanje in likovno ustvarjanje vpliva abstraktna in kako realistična 

ilustracija. Z zbranimi podatki sem skušala odgovoriti na raziskovalna vprašanja, ki sem si jih 

zastavila na začetku samega raziskovanja. Testirala sem 20 otrok iz vrtca Pirniče, 10 deklic in 

10 dečkov, starih 5 ali 6 let. Vsak otrok je pripovedoval zgodbo osnovano na dveh 

ilustracijah, in sicer ob ilustracijah z realističnimi podobami Jelke Reichman in ob ilustracijah 

z abstraktnimi podobami Mete Wraber. Po njihovem pripovedovanju zgodb je sledilo likovno 

ustvarjanje na eno izmed ilustracij, kjer sem jim ponudila slikarski material, in sicer risalni 

papir, vodo, čopiče in akvarelne barve.  

 

      

 

 

 

 

Ključne besede: slikanica, realistična ilustracija, abstraktna ilustracija, vizualna pismenost 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The thesis titled Child's Reaction to the Abstract and Realistic Illustration consists of 

theoretical and empirical work. The opening chapter defines the concepts of picture book and 

illustration, focusing on an abstract and realistic illustration. Picture book is intended for a 

child during his pre-reading period and beginnings of reading period, therefore it is the first 

book child encounters. During my research, I became also interested in development of a 

picture book in Slovenia and types of picture books that differ in terms of internal 

arrangement, creative process, difficulty level and choice of text. Afterwards I describe a 

qualified picture book and how the illustration influences child’s visual development and 

reading literacy. I also focus on the role of an adult who needs to acquaint the child with 

different literary genres and offer books with a variety of illustrations.     

 

In the pedagogical work of the thesis, I analyzed through the qualitative research how the 

abstract and the realistic illustration affects the child's narration and artistic creation. With the 

collected data, I tried to answer the research questions that I asked myself at the beginning of 

the survey itself. I tested 20 children from the kindergarten Pirniče, 10 girls and 10 boys, aged 

5 or 6 years. Each child narrated a story based on two illustrations; realistic images of Jelka 

Reichman and illustrations with abstract images of Meta Wraber. Their storytelling was 

followed by creating illustrations based on one of the stories with painting material, such as 

drawing paper, water, brushes and watercolor paints. 

 

 

 

 

 

Key words: picture book, realistic illustration, abstract illustration, visual literacy 
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1. UVOD 

Slikanica je v večini primerov prvi stik otroka z literaturo, zato je toliko pomembnejše, da 

vsebuje tudi likovno kakovosten material (Salisbury, 2004). Skozi otrokov razvoj se njegova 

percepcija slikovnega materiala, ki ga vsebuje slikanica, izrazito spreminja; od začetnih 

kontaktov s slikanico, kjer otroka pritegnejo posamezni fragmenti na slikovnem materialu, do 

postopnega poimenovanja določenih objektov na sliki in kasneje do ugotovitve, da ga slikovni 

material vodi skozi zgodbo (von Stockar, 2006) in vse do spoznanja, da lahko slikovni 

material zgodbo sooblikuje, soustvarja (Nikolajeva in Scott, 2006). Pomembno je, da je otrok 

že v svojem zgodnjem obdobju soočen z različnimi vrstami ilustracij (Nikolajeva in Scott, 

2006), saj mu to zagotavlja, da si bo s tem pridobil širok nabor likovnih informacij in ob 

ustreznem vodenju postajal vse bolj senzibilen.    
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TEORETIČNI DEL 

2. DEFINICIJA in OPREDELITEV SLIKANICE 

Slikanica velja za najbolj značilno knjižno zvrst v književnosti za otroke. Je knjiga, ki je 

namenjena otroku v pred-bralnem obdobju in v začetku bralnega obdobja, torej je prva knjiga, 

s katero se otrok sreča (Stražar, 1982, str. 14). Je knjiga, ki ima tri pomembne sestavine: 

besedilo, ilustracije in vsebinsko-oblikovni odnos med besedilom in ilustracijo. Ta odnos 

imenujemo interakcija, kajti besedilo vpliva na razbiranje pomena ilustracij in obratno ter 

skupaj predstavljata bolj poglobljeno in estetsko dovršeno zgodbo (Haramija in Batič, 2013, 

str. 23).  

 

Kakovostna otroška slikanica kot celota predstavlja vrhunsko umetniško delo, v katerem 

tečeta dve zgodbi: literarna in likovna zgodba. Stewig (1995) trdi, da je pomembno, da se 

besedilo in ilustracije dopolnjujejo, saj le tako lahko vodijo otroka v svet domišljije in 

ustvarjalnega dialoga ter mu odpirajo pot do novih spoznanj in do različnih interpretacij 

(Knight, 2014, str. 3).  

 

2.1  ZGODOVINA SLIKANICE na SLOVENSKEM  

Prvotno je bila slikanica vsaka knjiga s slikami, kasneje v 19. stoletju pa se začne ta oznaka 

navezovati na knjige, ki so ustvarjene prav za majhne otroke in v katerih slika (ilustracija) 

načeloma prevladuje nad besedilom. Prve slikanice so prinašale predvsem nabožne vsebine ali 

basni ali pa so bile namenjene pouku branja, razvoju pismenosti (t. i. abecedniki). Šele v 20. 

stoletju si začnejo knjižni ustvarjalci prizadevati, da bi namenili knjige tudi predšolskim 

otrokom (Stražar, 1982, str. 13).  

 

V delu Upodobljene besede (1998) je Tatjana Pregl Kobe predstavila razvoj knjižne ilustracije 

na slovenskem. Ob začetkih slovenske književnosti za mladino, s Slomškovimi Drobtinicami 

(1846-1901) in časopisom Vedež (1848-1850), so bila besedila skromno likovno opremljena, 

v glavnem z ilustracijami tujih avtorjev, kasneje tudi s fotografijami.  
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Slika 1: Časopis Vedež, 1850, letnik 3, številka 2 

Vir: Navratil, J. (ur.).(1850). Vedež: časopis za šolsko mladost. Pridobljeno 6. 5. 2017 s 

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Z1PD32O2 

 

Šele v 20. stoletju so se v slovenski mladinski književnosti pojavile ilustracije slovenskih 

slikarjev. Prispevali so jih predvsem člani društva Vesna, na Dunaju, kjer so se zavzemali za 

nacionalno osvoboditev slovenskega naroda. Med najpomembnejše štejemo: Saša Šantel s 

secesijskimi ilustracijami, Ivan Vavpotič (»Deseti brat«) z realističnimi ilustracijami, Gvido 

Birolla (»Trije bratje in trije razbojniki«) in Maksim Gaspari (»Šuri-Muri velikan«) ter Hinko 

Smrekar (»Martin Krpan«). S temi deli so bili postavljeni temelji slovenske knjižne ilustracije 

za mladino, saj so za izhodišče jemali domačo motiviko; domače navade in običaje, ljudsko 

umetniško tvornost, ter zbirali narodne posebnosti (Avguštin in Kobe, 1998, str. 15).  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Ilustracija Saša Šantela, Franc Ksaver Meško: Mladim srcem 

Vir: Ksaver Meško, F. (1994). Mladim srcem. Celje: Mohorjeva družba. 

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Z1PD32O2
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Slika 3: Ilustracija Saša Šantela, Franc Ksaver Meško: Mladim srcem 

Vir: Ksaver Meško, F. (1994). Mladim srcem. Celje: Mohorjeva družba.   

 

 

Slika 4: Ilustracija Ivana Vavpotiča, Josip Jurčič: Deseti brat 

Vir: Jurčič, J. (1967). Deseti brat. Celje: Mohorjeva družba. 
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Slika 5: Ilustracija Gvida Birolla, Karel Širok: Trije bratje in trije razbojniki 

Vir: Širok, K. (1983). Trije bratje in trije razbojniki. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

Slika 6: Ilustracija Hinka Smrekarja, Fran Levstik: Martin Krpan 

Vir: Levstik, F. (2003). Martin Krpan z vrha. Ljubljana: Prešernova družba.   

 

V 20. stoletju je slovensko knjižno ilustracijo z ekspresivnim izrazom obogatil predvsem 

France Kralj (»Pastirci pri kresu in plesu«). V 30. letih 20. stoletja je kot ilustrator izstopal 

Nikolaj Pirnat (»Don Kihot«) in še mnogi drugi, ki so svoje ilustracije objavljali v različnih 
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revijah, kot so Pionirski list, Mladina in Ciciban, ki je postal mesečnik za otroke v prvi šolski 

dobi (Brenkova in Grafenauer, 1978, str. 32).  

 

Slika 7: Ilustracija Nikolaja Pirnata, Miguel de Cervantes Saavedra: Don Kihot iz Manče 

Vir: Ham, D. (ur.). (1978). Čudovite prigode Don Kihota bistroumnega plemiča iz Manče. 

Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

V 4. desetletju prevlada realizem, katerega predstavnika sta France Mihelič in Maksim Sedej. 

Ilustracija se je skozi čas spreminjala, eno večjih sprememb pa je sredi 20. stoletja vnesel 

Marij Pregl z ilustracijami za Homerjevo Iliado (1950) in Odisejo (1951) z monumentalno 

zasnovanimi figurami na skopem prizorišču. V 60. letih je vodilno vlogo prevzela generacija 

avtorjev rojenih med 1920 in 1930, ki so iskali nove načine izražanja (Avguštin in Kobe, 

1998, str. 15).  

 

Slika 8: Ilustracija Maksima Sedeja, Josip Jurčič: Jurij Kozjak 

Vir: Jurčič, J. (1984). Jurij Kozjak. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD143-ur3TAhVJM5oKHaP-DS0QjRwIBw&url=http://zgodovina.si/bistroumni-plemic-don-kihot-iz-mance/&psig=AFQjCNFJgC5USu0wz991cud5PGFnOMpr2g&ust=1493135916739689
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Slika 9: Ilustracija Marija Preglja, Homer: Odiseja 

Vir: Berger, A. (ur.). (1992). Odiseja. Ljubljana: Mladinska knjiga 

 

Slovenska ilustracija ima torej dolgo in bogato zgodovino. Po drugi svetovni vojni je prišlo do 

največjega razcveta ilustracij. Leta 1960 in vse do leta 1990 se je pojavila fraza »Slovenske 

šole ilustracij«. Zavedali so se, da otroci zaslužijo le najboljše. Tega se zavedajo tudi današnji 

avtorji, ki zgodbam dajejo strast in svežino (Snoj Verbovšek in Stergar, 2014, str. 2). Ključno 

vlogo pri takratnemu razcvetu ilustracije je izrazito prispevala leta 1945 ustanovljena 

založniška hiša Mladinska knjiga (Pirnat Spahić, 2012, str. 5). 

 

Tatjana Pregl Kobe je v monografiji Slovenska knjižna ilustracija (1979) ilustratorje razdelila 

v tri generacijske skupine: v starejšo generacijo (npr. France Podrekar, Tone Kralj, France 

Mihelič, Marij Preglj, Marija Vogelnik), srednjo generacijo (npr. Milan Bizovičar, Štefan 

Planinc, Melita Vovk Štih, Marlenka Stupica, Ančka Gošnik Godec, Marjanca Jemec Božič, 

Roža Piščanec, Jelka Reichman) in v mlajšo generacijo (npr. Marjan Amalietti, Bine Rogelj, 

Kostja Gatnik, Marjan Manček, Marija Lucija Stupica, Matjaž Schmidt).  

 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY5fr6zrfTAhXDhSwKHaPaCu0QjRwIBw&url=https://artfiks.wordpress.com/2014/01/22/marij-pregelj-razstava-ilustracij-iliade/&psig=AFQjCNFa_nXybpfv-5oq-VZBpeW9ZZ2LZg&ust=1492935109812219
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2.2  KAKOVOSTNA SLIKANICA  

Mnogi znanstveniki, pedagogi in vzgojitelji poudarjajo pomen slikanice v otrokovem 

življenju (Dolinšek-Bubnič, 1999, str. 10). Prve slikanice namreč pomagajo sooblikovati 

otrokov pogled na svet, vrednostni sistem ter odnose do sebe in okolice. Zato je pomembno, 

da smo pri izbiri knjig pazljivi in izbiramo takšne, ki bodo otroke ne le zanimale, ampak tudi 

vzgajale (prav tam, str. 146).  

 

Slikanica je eden temeljnih kamnov pri oblikovanju kulturne zavesti otroka (Brenkova in 

Grafenauer, 1978, str. 7) in ima izreden pomen za estetsko vzgojo otroka. Otrokom morajo 

omogočiti prve predstave in ustvarjati vzdušje (Stražar, 1982, str. 16). Otroške knjige 

pripomorejo k razvoju vizualne in bralne pismenosti, k razvoju domišljije, k razvoju socialnih 

veščin, ali pripomorejo k reševanju problemov … Otroci si tako pridobijo različna znanja 

(Dolinšek-Bubnič, 1999, str. 13). 

 

Za kakovostno ilustracijo Tomaž Zupančič (2012) poudarja, da morajo biti kriteriji anatomske 

ustreznosti likov, zakonitosti upodabljanja prostora, razpoloženja besedila, ustreznosti izbire 

likovnih tehnik, materialov in izraznih načinov ter ilustratorjevega osebnega sloga. Zupančič 

dodaja (2012, str. 40): »Likovno kakovostna ilustracija spretno uporablja načela likovne 

gradnje. Kompozicije, likovni ritmi, ravnovesje, sorazmerje in kontrasti delujejo skladno, 

celostno. Dobra ilustracija je prečiščena, kar pomeni, da ne vsebuje nepotrebnih likovnih 

elementov.« Zupančič daje velik poudarek upodobitvi likov in prostora, za katere pojasnjuje: 

»Ne glede na to, ali so bitja realna ali ne, so pri njihovi upodobitvi pomembne risarske 

sposobnosti ilustratorja.« (prav tam). Z vidika upodabljanja prostora pa Zupančič enači to s 

koti gledanja (npr. žabja perspektiva – pogled od spodaj, ptičja perspektiva – pogled od 

zgoraj). Pri tem je pomembno, da je vse, kar se nahaja na isti ilustraciji, postavljeno v enoten 

prostor in upošteva pogled z istega gledišča. Vsi predmeti in osebe na ilustraciji se morajo 

ravnati po isti prostorski logiki.  
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Zupančič kriterije za določanje kakovostne ilustracije poda v spodnji shemi (tabela 1). 

(Haramija in Batič, 2013, str. 40).   

 

Tabela 1: Kriteriji za določanje kakovostne ilustracije (Zupančič, 2012) 

Dobra ilustracija  Slaba ilustracija 

Jasno, likovno urejeno Likovni kriteriji Prenasičenost, likovno 

neurejeno 

Poudarjeno likovno bistvo, 

odsotnost nepotrebnega  

Likovni klišeji, šablone, 

stereotipi, prisotnost 

nebistvenega 

Anatomsko pravilna risba, 

upoštevani prostorski ključi, 

enovito upodobljen prostor 

Anatomsko zgrešena risba, 

neupoštevanje prostorskih 

ključev, nelogično 

upodobljen prostor 

Prisotna individualna nota Neosebna upodobitev 

Namenu ustrezna 

upodobitev (humorna, 

karikaturna, tragična …), 

brez vsebinskih 

nepotrebnosti 

Vsebinski kriteriji Kičasta, osladna upodobitev 

Ustrezna vsebina (didaktično 

premišljena, poučna, 

razumljiva) 

Sporna vsebina (poudarjeni 

družbeni, spolni, estetski 

stereotipi), žaljiva vsebina 

 

Vlogo in značilnosti likovnih elementov pri ilustraciji podrobneje opišem v podnaslovu 

Elementi slikanice. 

 

Kobejeva (1987, str. 29) slikanice, ki so na voljo slovenskim otrokom deli na štiri različice:  

 Izvirna slovenska slikanica, v kateri sta besedni in likovni ustvarjalec Slovenca (npr. 

Saša Vegri in ilustrator Kostja Gatnik: Jure Kvak-kvak); 

 Slikanica s slovenskim prevodom tujega besedila, a z izvirnimi ilustracijami 

slovenskega avtorja (npr. Jakob in Wilhelm Grimm ter ilustratorka Marlenka Stupica: 

Trnuljčica); 
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 Slikanica z izvirnim slovenskim besedilom in tujimi ilustracijami (npr. Dane Zajc 

in ilustrator Ludek Manasek: Živali na dvorišču); 

 Slovenska izdaja slikanice s tujim besedilom in tujimi ilustracijami (npr. James 

Kruss in Eva Johanna Rubin: Tri miške, tri muce, tri druge reči).  

 

V nadaljevanju sem opredelila različne vrste slikanic, ki upoštevajo zgoraj naštete različice.  

2.3 VRSTE SLIKANIC  

Slikanica kot posebna zvrst knjige sledi razvojnim obdobjem otroka v širokem razponu od 

zgodnjega pred-bralnega do zgodnjega šolskega obdobja. Zato poznamo različne slikanice 

glede na njeno zunanjo obliko kot tudi glede na likovno in besedno vsebino (Stražar, 1982, 

str. 14).  

 

Na grobo jih delimo na dve vrsti, in sicer slikanice brez zgodbe in slikanice z zgodbo, pri 

čemer naj bi bile slikanice brez zgodbe namenjene predvsem otrokom do 4. leta, medtem ko 

naj bi starejši predšolski otroci segali po slikanicah z zgodbo (prav tam).  

 

Teoretično opredelitev slikanice najdemo v Pogledih na mladinsko književnost (1987), kjer 

Marjana Kobe loči več tipov slikanice:  

2.3.1 Zahtevnostne stopnje slikanic  

V evropskem in svetovnem svetu so se razvile tri zahtevnostne stopnje. Prva stopnja slikanice 

še nima oblike knjige. To je harmonikasta zložljivka ali kartonasta zapognjenka (leporello). 

Namenjena je otrokom med drugim in četrtim letom, zato je po zunanji obliki še nekakšna 

prehodna stopnja med igračo in pravo knjigo, po vsebini pa je doživljajsko najpreprostejša 

(Kobe, 1987, str. 30). Leporello vsebuje zelo malo besedila, le kakšno besedo ali stavek. V 

njem prevladujejo slike posameznih predmetov in živali. Ker jo otrok pri ogledovanju okuša 

in tipa, je zelo pomembno, da je narejena iz materiala, s katerim se otrok ne more poškodovati 

(npr. brez ostrih robov, krušljivih delcev, nestrupene barve …) (Frelih, 2009, str. 75). 

 

Toda tudi leporello bi lahko razdelili na več zahtevnostnih stopenj. Prva stopnja leporella je 

običajno brez besedila, otroku na celostranskih slikah predstavlja npr. posamezne domače 

živali, živali iz gozda, rastline, predmete ter pojme iz domačega ali širšega otroku dobro 

znanega okolja (npr. vozila, igrače, hrana, ponazoritev številk od 1 do 10 …) (Kobe, 1987, str. 
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30). Druga, doživljajsko razsežnejša stopnja leporella prinaša že krajša besedila, največkrat so 

napisana v obliki verzov ali pa le pojasnjujejo, kar je prikazano na sliki. V to zahtevnostno 

skupino sodi tudi leporello, ki s pomočjo pripovedne ilustracije predstavi »zgodbo« 

kontinuirano skozi vso zapognjenko, s tem otroka spodbudi, da samostojno fabulira na osnovi 

likovne pisave (Kobe, 1987, str. 30). Tretja zahtevnostna stopnja leporella uvaja otroka v svet 

prave besedne umetnosti. V to skupino sodijo ljudske in umetne otroške poezije. Otrok se 

torej srečuje s kratkimi ljudskimi in umetnimi otroškimi pesmicami, ki jih pripovedno in 

razpoloženjsko ponazarjajo živobarvne ilustracije (prav tam, str. 31).  

 

Slika 10: Primer kartonastega leporella (tema: živali) 

Vir: Getty Images (1969). Pridobljeno 1. 5. 2017 s http://www.gettyimages.com/detail/news-

photo/girl-with-leporello-picture-book-1960s-news-photo/548848027?#girl-with-leporello-

picture-book-1960s-picture-id548848027 

 

Slika 11: Primer leporella iz blaga (tema: barve) 

Vir: Silly (2017). Pridobljeno dne 1. 5. 2017 s https://silly.si/products/mehka-knjiga-

spoznajmo-barve 

http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/girl-with-leporello-picture-book-1960s-news-photo/548848027?#girl-with-leporello-picture-book-1960s-picture-id548848027
http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/girl-with-leporello-picture-book-1960s-news-photo/548848027?#girl-with-leporello-picture-book-1960s-picture-id548848027
http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/girl-with-leporello-picture-book-1960s-news-photo/548848027?#girl-with-leporello-picture-book-1960s-picture-id548848027
https://silly.si/products/mehka-knjiga-spoznajmo-barve
https://silly.si/products/mehka-knjiga-spoznajmo-barve
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4icDxu87TAhVJCZoKHdZUC6QQjRwIBw&url=http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/girl-with-leporello-picture-book-1960s-news-photo/548848027&psig=AFQjCNEmzzvmrfDN_hAhyVOXBLODSdgOYQ&ust=1493719419181749
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi13NDFk8XTAhWFPZoKHTidAl8QjRwIBw&url=https://silly.si/products/mehka-knjiga-spoznajmo-barve&psig=AFQjCNFWT4H7IUCkvJS2rgfr6em9z1imZg&ust=1493400233193260
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Drugo stopnjo slikanice otrok spozna okoli tretjega leta. Gre za pravo knjigo, ki se še pojavlja 

v najrazličnejših formatih in trpežnejših materialih (karton, plastika, les). Tematsko oziroma 

po likovno-besedni vsebini se sicer pokriva z drugo in tretjo stopnjo leporella, vendar pa gre 

vseeno za višjo stopnjo slikaniške zvrsti knjige (prav tam, str. 31). Otrok se preko te slikanice 

uči listati, povezovati sosledje slikovnih prizorov, postopoma osvaja tudi smer »branja« 

(Frelih, 2009, str. 76). V to stopnjo slikanice spadajo na primer knjige iz zbirke Najdihojca 

(npr. Uganke od Helene Bizjak, 1980, Ajataj od Gitice Jakopin, 1984, Veliki godrnjavec od 

Gertrude Carmpton, 1982 itd.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Primer druge zahtevnostne stopnje slikanice. Helena Bizjak: Uganke, 1980 

Vir: Bizjak, H. (1980). Uganke. Ljubljan: Mladinska knjiga.  

 

Pri tretji zahtevnostni stopnji slikanice pa se otrok spoznava s pravo knjigo, ki ima tanke liste 

in je tudi najzahtevnejša po vsebini (Brenkova in Grafenauer, 1978, str. 16). Sem spadajo 

slikanice, ki so na primer v zbirki Čebelica (npr. Irena Križnar: Zgodba o vetru, 1995, 

Svetlana Makarovič: Pod medvedovim dežnikom, 1998 itd.), Mala slikanica, Velika slikanica 

(npr. Niko Grafenauer: Pedenjped, 2011), Lastovke in Kurirčkova slikanica ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Svetlana Makarovič: Pod medvedovim dežnikom, 1998 

Vir: Makarovič, S. (1998). Pod medvedovim dežnikom. Ljubljana: Mladinska knjiga.  
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Slika 14: Nada Križnar: Zgodba o vetru, 1995 

Vir: Križnar, N. (1995). Zgodba o vetru. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

2.3.2 Tipi slikanice glede na ustvarjalni postopek 

Pri avtorski slikanici sta, tako besedilo kot tudi slika, delo istega avtorja. Prav ta model 

slikanice ima največ pogojev za nastanek te knjižne zvrsti v najčistejši avtentičnosti. En sam 

ustvarjalec pač najbolje ve, kdaj bo uporabil likovno in kdaj tekstovno pisavo, kakšen likovni 

izraz bo najbolj ustrezal, kdaj bosta likovna in tekstovna pisava hkratna ter kdaj se bosta 

izmenjavala v skupnem estetskem sporočilu (Kobe, 1987, str. 34).  

 

V Sloveniji imamo nekaj predstavnikov avtorskih slikanic. Prikazana sta primera avtorskih 

slikanic brez besedila, katerih avtorja sta Marjan Manček (Brundo se igra, 1978) in Marjan 

Amalietti (Maruška Potepuška, 1977). Ustvarjalca zgolj s pripovedno likovno pisavo 

razpredata dramatično zgodbo. Takšne slikanice otroka izzivajo k samostojnemu in 

doživljajsko povsem individualno naravnanemu razbiranju zgodbe, ki jo v likovni govorici 

pripoveduje avtor slikanice (Kobe, 1987, str. 60). 
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Slika 15: Marjan Manček: Brundo se igra, 1978 

Vir: Manček, M. (2011). Brundo se igra. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

 

Slika 16: Marjan Amalietti: Maruška Potepuška, 1977 

Vir: Amalietti, M. (2012). Maruška Potepuška. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

Med avtorske slikanice z besedilom pa spadajo na primer dela: Marjana Mančka z zbirko 

slikanic Pik-Vuf-Mijav-Uh (Zajček Uh, Piščanček Pik, Mucek Mijav in Kuža Vuf, 1980), 

Boža Kosa (Kaj pa žebelj?, 1981, Velika repa, 1982 in Mrkbrkfrk in Zafrk, 1983), Matjaža 

Schmidta (Moj robot, 1985), Lile Prap (Pasji zakaj, 2010, Zakaj so zebre progaste?, 2010, 
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Moj očka, 2007, Žuželčji zakaji, 2010) Mojce Osojnik (Polž Vladimir gre na štop, 2004, To je 

Ernest, 1997, Hiša, ki bi rada imela sonce, 2001) in še mnogo drugih.  

 

Slika 17: Avtorska slikanica z besedilom, Lila Prap: Žuželčji zakaji, 2010 

Vir: Prap, L. (2010). Žuželčji zakaji. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

Slika 18: Avtorska slikanica z besedilom, Mojca Osojnik: Hiša, ki bi rada imela sonce, 2001 

Vir: Osojnik, M. (2001). Hiša, ki bi rada imela sonce. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

Pri drugem tipu slikanice avtorja sestavljata stalni ustvarjalni team. Pri tem tipu poznamo več 

različnih načinov ustvarjanja. Bodisi, da soavtorja hkrati soustvarjata, skupno kreirata 
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besedno in likovno podobo slikanice, in sicer tako, da v ustvarjalnem procesu drug drugega 

spodbujata z novimi idejami, torej slikanica nastaja po skupnem konceptu. Bodisi, da likovni 

ustvarjalec dobi v delo že izoblikovano besedilo, vendar ustvarja likovno podobo v tesnem 

sodelovanju s piscem zgodbe. Bodisi, da je likovni ustvarjalec slikanice sicer stalni, toda 

ustvarjalno povsem samostojen ilustrator besedila istega avtorja (Kobe, 1987, str. 35). 

 

Predstavniki tega tipa slikanic so Kajetan Kovič in Jelka Reichman (Maček Muri, 1977, Zmaj 

Direndaj, 1981, Pajacek in punčka, 1984), Lojze Kovačič in Milan Bizovičar (Možiček na 

dimniku, 1974),  Svetlana Makarovič in Gorazd Vahen (Pekarna Mišmaš, 1997, Sapramiška, 

1998) itd. 

 

 

Slika 19: Ilustracija Jelke 

Reichman, Kajetan 

Kovič: Maček Muri 

Vir: Kovič, K. (2007). 

Maček Muri. Ljubljana: 

Mladinska knjiga.  

 

 

Slika 20: Ilustracija Jelke 

Reichman, Kajetan 

Kovič: Pajacek in punčka 

Vir: Kovič, K. (1996). 

Pajacek in punčka. 

Ljubljana: Mladinska 

knjiga.  

 

Slika 21: Ilustracija Jelke 

Reichman, Kajetan 

Kovič: Zmaj Direndaj 

Vir: Kovič, K. (1991). 

Zmaj Direndaj. Ljubljana: 

Mladinska knjiga.   

 

V tretji tip sodijo slikanice, katerih avtorja nista stalna sodelavca, pri čemer je bodisi tekst 

tisti, ki je primaren in gre v nadaljevanju oblikovalni postopek k likovnemu ustvarjalcu, 

bodisi, da je likovni delež slikanice tisti, ki je primaren in gre v nadaljnji ustvarjalni postopek 

k besednemu soavtorju (Kobe, 1987, str. 36). 
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Predstavniki so Dane Zajc in Milan Bizovičar (Abecedarija, 1975), Saša Vegri in Kostja 

Gatnik (Jure Kvak-kvak, 2010), Polonca Kovač in Marija Lucija Stupica (Klepetava želva, 

1975), Niko Grafenauer in Kostja Gatnik (Avtozaver, 1976), Svetlana Makarovič in Tomaž 

Lavrič (Škrat Kuzma dobi nagrado, 2013) itd.  

 

Slika 22: Ilustracija Kostja Gatnika, Saša Vegri: Jure kvak kvak, 2010 

Vir: Vegri, S. (2010). Jure kvak kvak. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

2.3.3 Tipi slikanice glede na notranjo urejenost  

Slikanica kot likovna tekstovna celota ima povsem svojo logiko notranje urejenosti, ki sledi 

specifičnim zakonitostim slikarske zvrsti knjige. Gre torej za to, da slika in beseda skupaj 

izžarevata estetsko sporočilo (Kobe, 1987, str. 33). Marjana Kobe v delu Pogledi na 

mladinsko književnost (1987, str. 37-38) razdeli slikanice na tri kategorije glede na oblikovani 

odnos med besedilom in ilustracijami:   

 

Klasična slikanica je likovno oblikovana na način klasične knjižne ilustracije, vsaka ilustracija 

je samostojna slika. V takšni slikanici se enakomerno menjavata besedilo in slika. Gre torej za 

vrsto slikanice, kjer si knjižno stran v primernem sorazmerju delita likovni in tekstovni del, 

pri čemer sta besedilo in ilustracija še dokaj samostojna elementa.  
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Slika 23: Primer klasične slikanice, Lucy Cousins: Minka v avtobusu, 2001 

Vir: Peček, A. (ur.). (2001). Minka v avtobusu. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

Drugi tip slikanice, kjer ilustracija začne prodirati med besedilo. Ilustracija se »razlije čez 

rob«, se razširi čez obe strani in gre tudi med besedilo. Tekst je razdeljen na manjše smiselne 

odlomke, ki so včasih vključeni, vkomponirani v ilustracijo.  

 

Slika 24: Primer ilustracije Mojce Osojnik, ki se »razlije čez rob«, Mojca Osojnik: Polž 

Vladimir gre na štop, 2003 

Vir: Osojnik, M. (2003). Polž Vladimir gre na štop. Ljubljana: Mladinska knjiga.  
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Pri tretjem tipu slikanice glede na notranjo urejenost, likovni ustvarjalec tekst optično 

reorganizira, preoblikuje, ter ga po svoje razporedi in preplete z ilustracijo. Ta vrsta ilustracije 

se po navadi pojavi pri verznem ali proznem literarnem besedilu. V takšnih slikanicah je 

vizualna oblika, teža in smer besed pomembna kot so pomembne osebe na isti strani.   

 

Predstavniki takšnih slikanic so Milan Bizovičar v Abecedariji Daneta Zajca, kjer posamezne 

besede in cele verze ali celo pesem grafično preoblikuje v prave likovne elemente svoje 

ilustracije. Tako postopata tudi Kostja Gatnik pri zgodbi Saše Vegri Jure Kvak-kvak (2010) 

ali M. L. Stupica pri zgodbi Polonce Kovač Klepetava želva (2007), kjer posamezne dele 

teksta na način stripa neposredno vključujeta v ilustracijo. Ta tip slikanice pa se pojavi tudi 

pri tujih avtorjih kot sta Vladimir Radunsky in Chris Raschka (Hip hop dog, 2010), pri kateri 

je besedilo zapisano v verzih, vendar na različne načine, kot so npr. v spiralah, ločenih 

kvadratih ... Ter Marta Altes v humorni zgodbi No! (2011), kjer lahko zgodbo razložimo iz 

dveh perspektiv, perspektive psa in perspektive bralca.  

 

 

Slika 25: Primer ilustracije Kostja Gatnika tretjega tipa, Saša Vegri: Jure Kvak-kvak, 2010 

Vir: Vegri, S. (2010). Jure kvak kvak. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
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Slika 26: Primer ilustracije Vladimirja Radunskya tretjega tipa slikanice, Chris Raschka: Hip 

hop dog, 2010 

Vir: Melamed, V., Stone, R. in Morrison, J. (2017). Book by Vladimir Radunsky: Hip hop 

dog.  Pridobljeno dne 1. 5. 2017 s http://www.wolphins.com/blog 

 

 

Slika 27: Primer ilustracije tretjega tipa, Marta Altes: No!, 2011 

Vir: Altes, M. (2011). Illustration No!. Pridobljeno dne 1. 5. 2017 s 

http://www.martaltes.com/No 

  

http://www.wolphins.com/blog
http://www.martaltes.com/No
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp6dXClc_TAhWH3iwKHf-kABoQjRwIBw&url=http://www.wolphins.com/blog&psig=AFQjCNEZmIhrt2yda04xmZLmZd0eE1E-wA&ust=1493744354243256
http://www.martaltes.com/
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3. DEFINICIJA in OPREDELITEV ILUSTRACIJE 

Raziskovanje značilnosti ilustracije postreže z vrsto različnih opredelitev. Tatjana Pregl Kobe 

razlaga, da izraz ilustracija izhaja iz latinske besede »ilustrare«, kar pomeni razsvetliti, 

razjasniti. Šele po letu 1840 pa pomeni besedni pojem ilustracija likovno upodobitev, ki 

nazorno dopolnjuje besedilo (Haramija in Batič, 2013, str. 15).  

 

Maruša Avguštin ilustracijo definira: »Ilustracija je pomemben dejavnik v vzgoji otrok, 

mladostnikov in tudi odraslih, širi obzorje likovnega dojemanja sveta in življenja, navaja k 

branju in ob njem k poglobljenemu razumevanju literarnih vsebin, je bližnjica h knjigi in 

spoznavanju umetnosti. Ilustracije spodbujajo ustvarjalnost, mišljenje in razvoj čutov.« 

(Zupan, 2001, str. 28).  

 

3.1  ABSTRAKTNA IN REALISTIČNA ILUSTRACIJA 

Kakovostna ilustracija je lahko oblikovno zelo preprosta ali izrazito zapletena in kompleksna, 

realistična ali abstraktno izčiščena. Tehnično lahko spada v področje risanja, slikanja, grafike, 

grafičnega oblikovanja ali predstavlja kombinacije izpostavljenih likovnih področij. 

Pomembno je, da otroci spoznajo različne likovne načine upodabljanja zgodb (Avguštin, 

2003, str. 103). 

 

V povojnem evropskem in širšem svetovnem slikarskem prostoru sta značilna dva izrazito 

inovativna ustvarjalna sloga, ki sta močno vplivala na razvoj slikanice. Prvi se začenja konec 

petdesetih let, zanj pa so značilna iskanja v smeri pretanjene likovne prečiščenosti. Ustvarjalci 

teh slikanic z abstraktnimi junaki sprožijo razcvet moderne likovne avantgardistične in 

eksperimentalne slikanice (Kobe, 1987, str. 42). Takšne slikanice spodbudijo otroka, da 

samostojno definira knjižne junake, ko podoživlja zgodbo. Po principu otrokovega 

samostojnega domišljanja dokončne podobe slikaniškega junaka, je kreiran tudi eden 

najpopularnejših slikaniških likov iz sedemdesetih let t. i. »Barbapapa«. To je izmišljeno bitje, 

ki se zdi sicer živalskega porekla, zraslo pa je iz zemlje in je videti kot ogromna rožnata 

ameba s čudovito lastnostjo, da lahko po mili volji in glede na trenutno situacijo spreminja 

svojo obliko (prav tam, str. 45). Otrokom to bitje omogoča estetsko igro, kjer lahko z glavnim 

junakom in njegovo družino po mili volji nadaljuje zgodbo. Vzporedno pa se je razvijala tudi 

druga zvrst slikanice, kjer so ilustracije vse bolj komunikativne, dinamične, akcijske in 

pripovedne. Gre torej za vse bolj realistične ilustracije (prav tam, str. 43). 
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Butina (1995) abstraktno likovno umetnost opredeli kot umetnost, ki spreminja oblike, 

opazovane v realnosti, v neodvisne likovne odnose tako, da niso povezani z realnim izvorom. 

Je umetnost, ki ne predstavlja realnih predmetov in pojavov identično njihovi realistični 

pojavnosti ter je umetnost, ki z odnosi med čistimi likovnimi izrazili ustvarja nove 

konfiguracije in kompozicije, ki izražajo način doživljanja in pojmovanja naravne in družbene 

stvarnosti (Butina, 1995, str. 320). Abstraktna umetnost je likovna dela popeljala izven 

človeškega vidnega zaznavanja v nove prostorske perspektive in možnosti novega 

razumevanja prostorskih odnosov. Odprla je nove možnosti prostorskega oblikovanja, ki ni 

več vezano na videz sveta (Butina, 2000, str. 10). Preden je lahko industrija ponudila 

abstraktne oblike izdelkov ljudem v uporabo, jih je morala likovna umetnost emocionalno 

pripraviti na njihov sprejem. To pa je lahko dosegla takrat, ko je prišlo do sprememb v 

človeškem razmišljanju in družbenem spreminjanju. Odkrivala je bistvo teh sprememb v 

človeških odnosih in jih sproti izrazila v likovni formi (Butina, 1997, str. 156). 

 

3.1.1 Predstavniki abstraktne ilustracije  

Bruno Munari (1907-1998) je bil italijanski umetnik, grafični oblikovalec, slikar, kipar in 

pisatelj, ki se je rodil v Milanu. Bil je dejaven na številnih področjih vizualne umetnosti 

(slikarstvu, kiparstvu, filmih, industrijskem oblikovanju, grafičnem oblikovanju) ter v 

literaturi in poeziji. Izdelal je vrsto otroških knjig, kjer je poudaril reliefne površine, teksture 

in izreze, da bi otroci preko njih razvijali čute in se učili o gibanju in barvi skozi kinestetično 

učenje, kot so npr. Opica Zizi (1953), Mačka Meo (1949), Zeleni čarovnik (1945), Zgodbe 

treh ptic (1945), Nella notte buia (V temni noči, 1956), Nella nebbia di Milano (Megla v 

Milanu, 1996), Bela kapica (1999), Zoo (Živalski vrt, 1962), Toc Toc (1945) … Za svoje 

ustvarjalno delo je prejel tudi vrsto nagrad: Zlati kompas, Zlata medalja na Triennalu 

nebesedne knjige, Andersenovo nagrado, častno pohvalo akademije znanosti v New Yorku 

itd.   
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Slika 28: Bruno Munari:  Dans la nuit noire, 1956 

Vir: Munari, B. (1956). Dans la nuit noire. Italija: Maurizio Corraini. 

 

Slika 29: Bruno Munari: Megla v Milanu, 1996 

Vir: Popova, M. Iconic Italian Graphic Artist Bruno Munari's Rare Vintage »Interactive« 

Picture-Books. Pridobljeno 8. 5. 2017 s https://www.brainpickings.org/2014/06/12/bruno-

munari-nella-nebbia-nella-notte/ 

 

Slika 30: Bruno Munari: Megla v Milanu, 1996 

Vir: Liveauctioneers (2002). Pridobljeno 8. 5. 2017 s 

https://p1.liveauctioneers.com/1513/75988/39725205_1_x.jpg?version=1438852587 

https://www.brainpickings.org/2014/06/12/bruno-munari-nella-nebbia-nella-notte/
https://www.brainpickings.org/2014/06/12/bruno-munari-nella-nebbia-nella-notte/
https://p1.liveauctioneers.com/1513/75988/39725205_1_x.jpg?version=1438852587
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBgcDe3uLTAhUjKpoKHQHgCEMQjRwIBw&url=https://www.balouga.com/jouets/cadeaux-3-ans-et/livre-dans-la-nuit-noire-bruno-munari.html&psig=AFQjCNEXxqZzMRRRCXWsT2HuuqiGYRV_RQ&ust=1494416826324980
http://www.brainpickings.org/index.php/2014/06/12/bruno-munari-nella-nebbia-nella-notte/
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiileG02eDTAhUFSJoKHc2hCXYQjRwIBw&url=https://www.liveauctioneers.com/item/39725205&psig=AFQjCNEWPDNQ_bQGJCW0iw3MUEMCdWUzNw&ust=1494346701637856
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Warja Honneger Lavater (1913-2007) je bila švicarska umetnica, ki je ustvarjala predvsem 

harmonikaste zloženke (leporello), kjer je namesto besed upodabljala geometrijske simbole. 

Diplomirala je na Visoki šoli za umetnost v Zurichu, nato pa nadaljevala študij v Baslu, 

Stockholmu in Parizu ter Londonu. Po končanem študiju je leta 1937 odprla lastni studio 

skupaj z možem Gottfriedom Honeggerjem. Leta 1958 se je z družino preselila v New York, 

kjer je štiri leta pozneje objavila leporello William Tell (1962). Njena ostala dela: zbirka 

ilustriranih pravljic Imageries (1965-1982), Blanche Neige (Sneguljčica, 1974), nemška 

pravljica Hans in Luck (Hansova sreča, 1967), Ourasima (1991), Spectacle (1990), Das Junge 

hässliche Entlein  (Grdi raček, 1965), Le Petit Rouge (Rdeča kapica, 1965), La Belle au Bois 

(Trnuljčica, 1982), Cendrillon (Pepelka, 1976) …, kjer brez besed, zgolj z abstraktnimi 

(geometrijskimi) liki pripoveduje oz. prikazuje zgodbe. Dobila je vrsto nagrad in bila 

nominirana za nagrado Hansa Christiana Andersena leta 1992. Avtorica je podala tezo, da 

likovno abstraktna slikanica širi otroku optični in duhovni »igralni prostor«, medtem ko ga 

realistična oži (Kobe, 1987, str. 42).  

 

 

Slika 31: Warja Lavater: Sneguljčica, 1974 

Vir: Honegger Lavater, W. (2015). Snow White. Pridobljeno 7. 5. 2017 s 

http://1215today.com/wp-content/uploads/2015/11/17.-Snow-White-Warja-Honegger-

Lavater-1974.jpeg 

http://1215today.com/wp-content/uploads/2015/11/17.-Snow-White-Warja-Honegger-Lavater-1974.jpeg
http://1215today.com/wp-content/uploads/2015/11/17.-Snow-White-Warja-Honegger-Lavater-1974.jpeg
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5tpC_xN3TAhVHWCwKHZ5ACugQjRwIBw&url=http://1215today.com/discover/lavinia-singer-aura-and-artists-books/&psig=AFQjCNGbBztZfwYtv9nAOHIHy0IgsmeXRQ&ust=1494237951510187
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Slika 32: Naslovnica Hans in Luck: Warja Lavater, 1967 

Vir: Ebay (1995). Pridobljeno 7. 5. 2017 s 

http://i.ebayimg.com/00/s/NzI4WDEwNjM=/z/~6wAAOSwd0BVppW6/$_1.JPG 

 

Slika 33: Warja Lavater: Rdeča Kapica, 1965 

Vir: Lavater, W. Pridobljeno 8. 5. 2017 s https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/a2/93/ac/a293ac8479113dd52e2ecaa9bee94f8d.jpg 

 

 

Slika 34: Warja Lavater: William Tell, 1962 

Vir: Amazon (1996). Švica: The Junior Council: The MUceum of modern art. Pridobljeno 8. 

5. 2017 s https://www.amazon.com/William-Tell-Warja-Honegger-Lavater/dp/B0007FS3Z2 

http://i.ebayimg.com/00/s/NzI4WDEwNjM=/z/~6wAAOSwd0BVppW6/$_1.JPG
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/a2/93/ac/a293ac8479113dd52e2ecaa9bee94f8d.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/a2/93/ac/a293ac8479113dd52e2ecaa9bee94f8d.jpg
https://www.amazon.com/William-Tell-Warja-Honegger-Lavater/dp/B0007FS3Z2
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv2LOBnrbTAhUmD5oKHQriByIQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/34621490855764375/&psig=AFQjCNH19H-LUSMRPw_U6jdHYZl3db6MQA&ust=1492887639884357
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6vefZ1ODTAhXM1ywKHdI7BMoQjRwIBw&url=https://www.amazon.com/William-Tell-Warja-Honegger-Lavater/dp/B0007FS3Z2&psig=AFQjCNG3EoafHX0RTYfeylZcSnG9k2URlQ&ust=1494345401668778
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Katsumi Komagata (1953) je japonski grafični oblikovalec. Študiral je grafično oblikovanje 

na Nippon Design Centre in leta 1986 ustanovil One Stroke (»Ena poteza«), ki je bil najprej 

grafični studio, po rojstvu njegove hčere pa se je razširil v otroško knjižno založništvo. 

Njegova dela obsegajo zbirko Little Eyes (1990-1993), ki je sestavljena iz štirih serij in je 

namenjena dojenčkom. Vključuje črno-bele grafične kartice, saj se novorojenčki intenzivneje 

odzivajo na močne kontraste (zlasti črno-belega), kasneje pa preko njih spoznavajo osnovne 

geometrijske like, barve, velikosti, številke, lastnosti predmetov, živali ipd. Zbirka vključuje 

naslednje knjige: »Prvi pogled«, »Srečanje barv«, »Igranje z barvami«, »Ena za mnoge«, »1 

do 10«, »Kakšne barve?«, »Živali«, »Prijatelji v naravi«, »Hoditi-gledati«, »Pojdi okoli«. 

Med njegova dela sodijo še Little tree (Majhno drevo, 2009), Blue to blue (1994), ustvaril je 

tudi slikanice, ki so namenjene otrokom z motnjami (barvnega) vida, kot so npr. When the 

sun rises (Ko sonce vzhaja, 2015), Plis et plant (2003) in Leaves (2004). Pri tem uporablja 

različne papirje, barve in izrezane oblike, da vpelje gledalca-bralca v likovni svet. Prejel je 

številne nagrade: nagrado za ustvarjalnost v Parizu, nagrado mednarodne otroške knjige v 

Švici, dve nagradi za dobro oblikovanje na Japonskem itd.   

 

 

Slika 35: Kutsumi Komagata: zbirka Little eyes 

Vir: Komagata, K. Little eyes. Pridobljeno 9.5. 2017 s 

https://www.pinterest.com/pin/197595502382236487/ 

https://www.pinterest.com/pin/197595502382236487/
http://www.bdv.cg86.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=BDV&PORTAL_ID=portal_model_instance__selection_feuille_papier_ciseaux.xml
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Slika 36: Kutsumi Komagata: Little tree, 2009 

Vir: Les Trois Ourses (2011). Little tree/Petit Arbre. Pridobljeno 8. 5. 2017 s 

https://lestroisourses.com/librairie/1-little-tree-petit-arbre 

 

David A. Carter (1957) je ameriški avtor, grafični oblikovalec in ilustrator, najbolj znan po 

tridimenzionalnih pop-up oziroma premikajočih knjigah. Njegovi najbolj znani zbirki sta 

zbirka o žuželkah in zbirka o barvah. Ustvaril je več kot 90 knjig, vključno z vodnikom, kako 

narediti tridimenzionalno knjigo, The elements of pop-up (1999). Nekaj njegovih del: What's 

in my pocket? (1989), Playful pandas (1991), Jingle bugs (1992), In and out (1993), Says 

who? (1993), Love bugs (1995), Flapdoodle dinosaurs (2001), Woof! Woof! (2006) Bed bugs 

(1998), Easter bugs (2001), Peekaboo bugs (2002), 600 black spots (2007), Yellow square 

(2008) itd.  

 

 

Slika 37: Primer tridimenzionalne slike. David A. Carter: Yellow square, 2008 

Vir: Simon & Schuster books (2009).. Pridobljeno 8. 5. 2017 s https://i.ytimg.com/vi/CYh-

8YbCdVw/maxresdefault.jpg 

 

https://lestroisourses.com/librairie/1-little-tree-petit-arbre
https://i.ytimg.com/vi/CYh-8YbCdVw/maxresdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/CYh-8YbCdVw/maxresdefault.jpg
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfjoqIv-DTAhUF_iwKHa2gC7IQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=CYh-8YbCdVw&psig=AFQjCNFIQEBfNCE20n8zLbzw9JpAMN1_HA&ust=1494339619881840
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Slika 38: David A. Carter: Love bugs, 1995 

Vir: Simon & Schuster (2017). Pridobljeno 8. 5. 2017 s 

http://d28hgpri8am2if.cloudfront.net/book_images/onix/interior_spreads/9780689858154/lov

e-bugs-9780689858154.in03.jpg 

 

Meta Wraber (1977) je slovenska ilustratorka in grafična oblikovalka. Diplomirala je na 

Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je študirala vizualno 

komunikacijo. V obdobju pisanja diplomske naloge, se je lotila ilustriranja Kuharske bukve 

Valentina Vodnika (1799), ki je bila v času prve izdaje prva kuharska knjiga v slovenskem 

jeziku. Njena dela: Namazi za mizo (Klemen Košir, 2012), Krilca, darila s čarobno močjo 

(Alenka Rebula, 2007), pesniške zbirke V naročju (Alenka Rebula, 2009) in meditativne 

knjige Sto obrazov notranje moči (Alenka Rebula, 2010), pesniška zbirka Labrador (Kajetan 

Kovič, 1976), kjer je uprizorila vrsto poetičnih abstraktnih pokrajin. Prejela je tudi Prešernovo 

nagrado v Ljubljani leta 2006 (Pirnat-Spahić, 2012, str. 26).  

 

Slika 39: Ilustracija Mete Wraber, Alenka Rebula: V naročju, 2009 

Vir: Rebula, A. (2009). V naročju. Trst: Založništvo tržaškega tiska. 

http://d28hgpri8am2if.cloudfront.net/book_images/onix/interior_spreads/9780689858154/love-bugs-9780689858154.in03.jpg
http://d28hgpri8am2if.cloudfront.net/book_images/onix/interior_spreads/9780689858154/love-bugs-9780689858154.in03.jpg
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm3YvzweDTAhXJAJoKHWV0AwYQjRwIBw&url=http://www.simonandschuster.com/books/Love-Bugs/David-A-Carter/9780689858154&psig=AFQjCNEe0i1_x-vCzqTfbdiUGy3GNCz19Q&ust=1494340169626720
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Slika 40: Ilustracija Mete Wraber, Alenka Rebula: Sto obrazov notranje moči, 2010 

Vir: Rebula, A. (2010). Sto obrazov notranje moči. Ljubljana: Mladinska knjiga.  Predstavniki 

realistične ilustracije  

 

3.1.1 Predstavniki realistične ilustracije  

Marlenka Stupica (1927) je študirala slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in 

oblikovanje v Ljubljani med letom 1946 in 1950. Poglobila se je v srednjeveško knjižno 

slikarstvo Evrope in vzhodnih kultur, in oblikovala poseben tip ilustracije. Njene ilustracije so 

sprva očarale z liričnimi ter navidezno preprostimi oblikami in prefinjenim izborom barv, 

kasneje pa s filigransko naslikanimi podobami. Za svoje delo je dobila mnogo nagrad; 

Prešernovo nagrado za življenjsko delo (2013), Levstikovo nagrado, nagrado Hinka 

Smrekarja itd. Nekatera njena dela: Drevo pravljic (Marlenka Stupica, 2010), Najlepše 

pravljice 2 (2009), Palčica (H.C. Andersen, 2005), Čudežno drevo (Marlenka Stupica, 1995), 

Trnuljčica (J. in W. Grimm)  itd. (Snoj Verbovšek in Stergar, 2014, str. 68).  
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Slika 41: Ilustracija Marlenke Stupice, Astrid Lindgren: Pika Nogavička, 1978 

Vir: Lindgren, A. (1978). Pika Nogavička. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

Jelka Reichman (1939) je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje leta 

1963. Ilustrirala je več kot 200 knjig in sodelovala z otroškimi revijami in televizijo. Za njene 

slikanice je značilen idealiziran otroški svet, personifikacije živali in predmetov. Dobila je 

mnogo nagrad: nagrado za izvirno slikanico (2007), Župančičevo nagrado (2009), Levstikovo 

nagrado za življenjsko delo in še mnoge druge. Nekatera njena dela: Arne na potepu (Marjeta 

Novak Kajzer, 1999), Pisani klobuček (Janez Bitenc, 2006), Kako se vrtijo ure (Kajetan 

Kovič, 2012), Abeceda na polju in gozdu(Oton Župančič, 2014), Uganke o živalih (Slavica 

Remškar, 1999), Uspavanke (Metka Pušenjak, 2012), Maček Muri (Kajetan Kovič, 1975), 

Šivilja in škarjice (Dragotin Kette, 1976) itd. (Snoj Verbovšek in Stergar, 2014, str. 62). 

 

Slika 42: Ilustracija Jelke Reichman, Kajetan Kovič: Moj prijatelj Piki Jakob, 1999 

Vir: Kovič, K. (1999). Moj prijatelj Piki Jakob. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim0dz68u7TAhUDQZoKHTxxBB4QjRwIBw&url=http://www.delo.si/kultura/knjiga/pika-nogavicka-bo-za-vedno-zivela-v-vili-cira-cara.html&psig=AFQjCNFmV7F3cxcdchzZsh5gF_EEa-GIKw&ust=1494834592843013
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA1ZzH9O7TAhWhQZoKHW5aAu0QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/449163762805783421/&psig=AFQjCNFJ3o4eSoXkytpySjzZX5piS7DpFA&ust=1494835025320396


31 

 

Marjan Manček (1948) je diplomiral na Filozofski fakulteti. Manček je ilustriral okoli 190 

knjig, in je avtor 40 otroškim slikanicam in animiranim filmom. Prejel je mnogo nagrad; 

nagrado na Knjižnem sejmu v Ljubljani, Levstikovo nagrado (1977), Zlato pero v Beogradu, 

Levstikovo nagrado za življenjsko delo (2007), priznanje Hinka Smrekarja  (2010) itd. 

Njegove ilustracije najdemo v: zbirki Pik-Vuf-Mijav-Uh (1980), Pedenjped (Niko Grafenauer, 

2011), Kam pa kam, Modri medvedek? (2012), Odprava zelenega zmaja (Slavko Pregl, 2013), 

Velika pustolovščina (Slavko Pregl, 2013) itd. (Snoj Verbovšek in Stergar, 2014, str. 76). 

 

Slika 43: Ilustracija Marjana Mančka, Niko Grafenauer: Pedenjped, 2011 

Vir: Grafenauer, N. (2011). Pedenjped. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

Zvonko Čoh (1956) je leta 1981 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje 

v Ljubljani. Ilustriral je več kot 30 knjig za otroke in najstnike ter več kot 20 kratkih filmov 

(Snoj Verbovšek in Stergar, 2014, str. 51). Že v otroštvu je začutil, kako so si ljudje različni, 

po svoji fizični podobi in karakterju, kar je prenesel tudi v svoje ilustracije; njegovi liki so 

potencirano debeli ali izrazito suhi, ekstremno majhni ali zelo visoki, pokončni ali sključeni 

itd., vselej pa imajo nekoliko humoren karakter (Veler, 2005, str. 16). Za svoja dela je dobil 

mnogo nagrad: Izvirna slovenska slikanica, Nagrada Hinka Smrekarja in Levstikovo nagrado. 

Nekatera njegova dela: Maček Titi (Svetlana Makarovič, 2011), Kraljeva cesta in druge 

zgodbe (Marjan Kovačevič Beltram, 2012), O petelinčku, ki se je naučil peti (Helena Kraljič, 

2012), Pesmi iz rimogojnice (Andrej Rozman Roza, 2013), Bober Bor (Andrej Rozman Roza, 

2013) itd. (Snoj Verbovšek in Stergar, 2014, str. 51). 
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Slika 44: Ilustracija Zvonka Čoha, Andrej Rozman Roza: Predpravljice in popovedke, 2015 

Vir: Rozman Roza, A. (2015). Predpravljice in popovedke. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

4. ELEMENTI SLIKANICE  

Literarna analiza slikanic upošteva morfološke značilnosti teksta in literarnoteoretična 

izhodišča o knjižnih vrstah, analiza likovnega dela slikanic pa se osredotoča na elemente 

(Haramija in Batič, 2013, str. 31).   

 

Bralcu daje poznavanje elementov in forme možnost poglobljenega razumevanja in 

doživljanja slikanice kot posebne vrste umetnosti. Slikanica ni le zbir besed in posledično 

književnih vrst ter zbir likovnih elementov ali posameznih ilustracij; šele ko se vzpostavi 

odnos med vsemi elementi, nastane slikaniška forma (prav tam, str. 37).   

 

4.1  LITERARNE PRVINE   

Morfologija ali zgradba literarnega dela je v slikanici enaka kot v drugih delih, pri čemer je 

treba upoštevati naslovnikovo starost, njegov interes za določanje teme, literarne like, 

izkušnje, kulturni kontekst, razumevanje časa in prostora, strukturo in perspektivo (Haramija 

in Batič, 2013, str. 48). 

 

Spodaj so opisane literarne prvine v slikanici, ki sta jih Haramija in Batič navedli v Poetiki 

slikanice (2013). 

 

Termatologija je del morfologije, ki se ukvarja z vsebino literarnega dela. V otroški 

književnosti so motivi najpogosteje liki, situacije, prostori, čas, predmeti ali živali, ki jih otrok 

pozna. Tema je v otroški literaturi običajno le ena, in sicer označuje tisto prvino besedila, ki je 

najpomembnejša (npr. prijateljstvo, potovanje in dogodivščine, prazniki, smrt itd.). Literarni 
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liki so realistični ali fantastični. V realistični otroški literaturi je glavni literarni lik načeloma 

star približno toliko kot mladi bralec, saj mora ponovno izhajati iz otroških izkušenj. V 

fantastični književnosti pa je mogoče prav vse, zato so tudi liki bolj raznoliki. Književni 

prostor je lahko realen, zelo konkreten (navedeni so lahko realni geografski prostori) ali 

fantastičen, ki pa mora vseeno biti podoben prostorom na Zemlji, da je za otroka sploh 

predstavljiv. Književni čas mora biti za otroka logičen, nizanje dogodkov pa sintetično. 

 

4.2  LIKOVNE PRVINE 

Likovno branje je bistveno za razumevanje zgodbe v slikanici, saj lahko ilustrator z 

ilustracijami spreminja razumevanja skoraj vseh morfoloških značilnosti besedila, 

najpogosteje se pomembno spremeni razumevanje zgodbe ob ilustratorjevem podajanju 

književnega časa, likov, prostora in predmetne stvarnosti, ki v besedilu ni omenjena ali pa je 

omenjena in ni opisana (Batič in Haramija, 2014, str. 13). 

 

Ilustrator lahko z upodobitvijo natančno prikaže čas dogodka, čeprav v besedilu čas ni 

omenjen. Čas je po navadi prikazan s pomočjo ur, koledarja, sončnega vzhoda in zahoda ter 

letnih časov (prav tam). 

 

Ilustrator lahko vpliva tudi na večjo senzacijo bralca za prepoznavanje čustvenih stanj likov, 

njihovih medsebojnih odnosov in prepoznavanje značajev. Vsak ilustrator lahko like uprizori 

v istem delu na drugačen način (npr. v Pekarni Mišmaš Svetlane Makarovič, kjer Gorazd 

Vahen upodobi Jedrt bolj zlobno kakor v ilustracijah Kostje Gatnika). V ilustracijah slikanic 

se pogosto pojavljajo tudi liki, ki v besedilu niso omenjeni, lahko pa imajo ključno vlogo pri 

razumevanju oz. interpretaciji besedila. Večinoma gre za stranske like, v nekaterih primerih 

pa je lahko izključno likovno upodobljen tudi osrednji lik (prav tam, str. 14). 
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Slika 45: Ilustracija Gorazd Vahna, 

Svetlana Makarovič: Pekarna Mišmaš, 

2009 

Vir: Makarovič, S. (2001). Pekarna 

Mišmaš. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

Slika 46: Ilustracija Kostja Gatnika, 

Svetlana Makarovič: Pekarna Mišmaš, 

2011 

Vir: Makarovič, S. (2011). Pekarna 

Mišmaš. Ljubljana: Mladinska knjiga.

 

Ilustrator v slikanici upodablja predmete, ki poudarjajo ali dopolnijo besedilo oz. vplivajo na 

bralčevo interpretacijo le-tega. Predmetna stvarnost, ki v besedilu ni omenjena, postane v 

slikanici del konteksta. Na interpretacijo takšnih ilustracij, torej izključno vizualnih 

informacij, vplivajo bralčeve izkušnje in okolje, torej poznavanje kulturnega konteksta (npr. 

barva – črna prikazuje žalovanje, gesta – pozdravljanje z rokami ali v Aziji s priklonom, itd. 

(prav tam, str. 15). 

 

Upodabljanje prizorišča v slikanici pomeni likovno podajanje prostora, v katerem se dogaja 

zgodba. Lahko je razvidno iz besedila in ga avtor po svoje likovno interpretira ali pa ga 

ilustrator ustvari na podlagi svojega razumevanja zgodbe, ker književni prostor v besedilu ni 

omenjen. Ilustratorji se pri upodobitvah prostora poslužujejo številnih likovnih rešitev, kot so 

panoramski pogled, pogled od daleč, pogled od blizu ter prav tako več prizorišč na isti strani, 

kar imenujemo multiprizorišče (prav tam, str. 16). 

 

4.3  FORMALNA LIKOVNA ANALIZA  

Haramija in Batič sta v Poetiki slikanice (2013) predstavili nekatere elemente likovnega 

jezika, ki so pomembni za razumevanje ilustracij. Butina (1995) likovne elemente razdeli na: 
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barvo, svetlo-temno, linija in točka, ter tudi prostor in oblika (Haramija in Batič, 2013, str. 

54).   

 

Najmanjši likovni element je točka, ki v likovnem prostoru pritegne in zadrži pogled, ki se 

giblje skozi likovni prostor in je element stabilnosti v dvo- ali tridimenzionalnem prostoru. 

Točke so lahko geometrijske, organske, pravilne ali nepravilne oblike (madeži); lahko so 

velike ali majhne, šibke. Z nizanjem točk nastane črta. Črte se razlikujejo glede na obliko 

(prekinjene ali neprekinjene, ravna ali kriva, sklenjena ali nesklenjena), glede na dolžino 

(kratka ali dolga), glede na lego (poševna, vodoravna ali navpična) ali glede na debelino 

(debela ali tanka) (Tacol, 1994, str. 9). Paul Klee (2002) govori o treh vrstah črt, in sicer o 

aktivni črti (gibanje), medialni črti (oriše obliko, npr. krog) in pasivni črti (kjer se srečata npr. 

dve različno svetli ploskvi) (Haramija in Batič, 2013, str. 55).   

 

Barva je še ena temeljna likovna prvina. Johannes Itten (1999) pravi, da lahko barvo 

preučujemo z vidika mešanja barv (barvni kontrasti), z vidika kemije (npr. zgradbe barvnih 

snovi), z vidika fiziologije (raziskovanje učinkov svetlobe in barve na vidni organ) in z vidika 

psihologije (npr. preučevanje simbolike barv, dojemanje barv). (Haramija in Batič, 2013, str. 

56). Med barve sodijo nevtralne barve (bela in črna) in barve v barvnem krogu, kjer imamo 

primarne barve (modra, rdeča in rumena), sekundarne barve (oranžna, vijolična, zelena) 

(Tacol, 1994, str. 36); iz mešanja primarnih in sekundarnih barv dobimo terciarne barve (rjave 

barve). 

 

Poznamo vrsto barvnih kontrastov. Eden izmed njih je komplementarni barvni kontrast, ki se 

kaže med barvami, ki so si v barvnem krogu nasproti (npr. rdeča/zelena, oranžna/ modra in 

rumena/vijolična). Toplo-hladni kontrast se pojavi v kombinaciji toplih (npr. rdeča, oranžna, 

rumena) in hladnih barv (npr. modra, zelena, vijolična). Moč tega kontrasta pa se zmanjšuje, 

če tople in hladne barve med seboj mešamo ali če jim dodajamo črno in belo barvo. Svetlo-

temni kontrast najdemo tam, kjer sta zelo izraziti nevtralni barvi (bela in črna barva), prav 

tako pa se pojavi tudi v barvnem krogu, kjer gremo iz svetle do temnejših barv (rumeni, ki je 

najsvetlejša, sledijo oranžna, rdeča, zelena, modra in vijolična, ki je najtemnejša v barvnem 

krogu) (Tacol, 1994, str. 58).  

 

Prostor je lahko dvodimenzionalen ali trodimenzionalen. Ilustratorji pri tem uporabljajo 

prostorske ključe, kot so: konvergenca vzporednih črt v eno črto na obzorju (osnovna linearna 
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perspektiva), prekrivanje (predmeti, ki so nam bliže, prekrivajo predmete, ki so oddaljeni), 

podrobnosti (na bližjih predmetih je več podrobnosti kot na oddaljenih), zračna perspektiva 

(oddaljeni predmeti so svetlejši), barvna perspektiva (tople barve zaznavamo blizu, hladne 

daleč) ipd. (Haramija in Batič, 2013, str. 56).   

 

Oblika se nanaša na njene meje in na značilnosti njenih obrisnih linij ter njene likovne 

notranjosti, npr. barve, svetlosti, teksture itd. Oblike so lahko organske ali neorganske, 

abstraktne in geometrične, trde, mehke ali ostre. Na obliko vplivajo likovne spremenljivke, 

kot so: teža, položaj, smer, število, gostota in tekstura (prav tam, str. 57).   

 

Omenjeni likovni elementi se v likovnem delu združujejo v kompozicijo, ki je temeljna 

oblika organizacije likovnega dela, saj je prisotna pri vsakem likovnem izdelku, medtem ko so 

druga sredstva (barva, svetloba, oblika, črte, tekstura in materiali) pri delu lahko uporabljena 

ali pa tudi ne. Pri sestavljanju likovnih elementov v celoto uporabljamo t. i. kompozicijske 

elemente: razmerje in sorazmerje, ritem (ponavljanje elementov), ravnovesje (statično in 

dinamično, simetrično in asimetrično), harmonijo, kontrast in enotnost (prav tam, str. 58).   

 

5. OTROK IN SLIKANICA  

»Knjiga je predmet, ki ga otrok prime, vidi, sliši, tipa, okuša, vonja. Doživlja jo z vsemi čutili 

in s celim telesom. Vsaka knjiga je drugačna in v sebi nosi polno skrivnosti« (Dolinšek-

Bubnič, 1999, str. 57).  

 

Temeljna literarno-likovna vrsta v vrtcu je slikanica. Otrok umetnostno besedilo doživlja 

skupaj z ilustracijami. Zaradi ilustracij »bere« slikanice že vse od zgodnjega pred-bralnega 

obdobja in so mu prvo triletje osnovne šole v veliko pomoč pri vstopu v branje (Jamnik, 2003, 

str. 61). Grafenauer (1976) pravi, da preko slikanice otrok na najbolj nevsiljiv način pridobiva 

kulturne informacije. Prav tako pa je prilagojena njegovim komunikacijskim in 

identifikacijskim sposobnostim (Haramija in Batič, 2013, str. 9). Slikanice pripravijo otroke, 

da začnejo gojiti čustva do umetnosti in do zgodb. Preko slikanic otroci vzljubijo knjige 

(Knight, 2014, str. 4).  
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Strokovnjak Peter Čačko iz Bratislave izpostavlja naslednje osnovne funkcije slikanice: 

Poučno-vzgojna funkcija, otrok preko slikanice lahko dobi odgovore na številna vprašanja in 

spoznava, da je knjiga vir znanja. Ob njej razvija različne funkcije mišljenja (sestavlja, 

razčlenjuje, primerja in posplošuje). Otrok s slikanico preverja svoja spoznanja in znanja o 

stvareh, gre za spoznavno funkcijo. Izkustvena funkcija, saj otroci nimajo izkušenj iz 

življenju v preteklosti, nekateri nimajo izkušenj o načinu življenja na podeželju, nimajo 

izkušenj o življenju v manj razvitih delih sveta, vse to in še mnoge druge stvari, lahko 

pridobijo preko slikanice. Preko slikanice otrok razvija občutek za lepoto, bogati njegov 

čustveni svet in razvija njegov literarni in likovni okus, gre za estetsko funkcijo. Zadnja, 

zabavna funkcija, pa je prisotna ves čas, saj se otrok ob slikanici igra in zabava ter sproščeno 

pridobiva znanje (Mlakar, 2009, str. 58). 

 

5.1  DOŽIVLJANJE SLIKANICE v RAZLIČNIH STAROSTNIH 

OBDOBJIH   

Pri otrokovem opazovanju so zelo pomembne pretekle izkušnje, ki vplivajo na njegovo 

razmišljanje. Na ilustracijah ne vidi le podob, simbolov, ampak mu pogosto predstavljajo 

nekaj drugega kot odraslemu in opaža druge stvari kot odrasli (Dolinšek-Bubnič, 1999, str. 

26). Otrok že navsezgodaj začne opazovati obraze svojih domačih (najbližjih) in se nauči 

prepoznati njihove poteze ter se nanje ustrezno odzove. Kasneje pa začne opazovati objekte 

okoli sebe; jih spoznava, prepoznava, identificira, kar mu pomaga prepoznati slike 

(ilustracije) v knjigi, ki uprizarjajo objekte iz realnosti. Okrog šestega meseca starosti, vstopi 

v svet simboličnega predstavljanja, kar pomeni, da otrok pridobi spretnost, da prepozna 

razliko med realnim objektom in podobo tega objekta na sliki (von Stockar, 2006). Podobe 

sprejema za resnico, jih obogati s svojo domišljijo in seveda ne vidi samo tistega, kar je hotel 

predstaviti slikar, ampak podobe v slikanici povezuje s svojimi doživetji in s pojavi v svojem 

neposrednem okolju. Podobe v slikanici tako vplivajo na njegovo domišljijo in življenje. 

Vendar pa otrok sprva (okoli drugega leta starosti) uporabljene predmete v slikanici dojema 

izolirano, kot bi bili iztrgani iz celote. Ob poimenovanju povezuje določeno ime z naslikanimi 

predmeti (Stražar, 1982, str. 16). S tem začne otrok razvijati svoje znanje o branju slik. To 

poteka po določenem vrstnem redu: najprej se osredotoča na različne predmete na sliki, ki ga 

zanimajo, kasneje jih pokaže in poimenuje, po določenem času zna našteti elemente slike, 

med pripovedovanjem zgodbe (von Stockar, 2006). Vendar otroci, okoli tretjega leta starosti, 

še ne zmorejo pripovedovati zgodbe v pravem pomenu besede. Zgodbo pripovedujejo tako, da 
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zaporedno nizajo posamezne dogodke oz. izkušnje. Ob slikah oz. ilustracijah v slikanicah 

zaporedoma naštevajo predmete, osebe ali živali, ki jih vidijo (npr. to je slon, pa lev, pa velika 

punčka …). Ne zmorejo pa vsebinsko oblikovati povezano in celovito zgodbo, ki bi 

vključevala problem, cilj in rešitev (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003, str. 31).  

 

Štiriletni otrok že sega po slikanicah, ki prikazujejo posamezne prizore. V tej starosti je otrok 

že sposoben analizirati podobo in ugotavljati zvezo med posameznimi elementi ter tako 

oblikovati zgodbo, ki lahko vključuje celo različne intonacije in barvo govora junakov v 

zgodbi (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003, str. 31). Pri tej starosti kaže zanimanje za 

detajle in podrobnosti. Rad ima slikanice, ki prinašajo realistične podobe iz otrokovega okolja 

ali prizore iz pravljic, ki jih otrok morda še ne pozna. Štiriletni otrok se zanima tudi za 

besedilo slikanice, zato imajo praviloma take slikanice krajše besedilo v verzih ali prozi 

(Stražar, 1982, str. 16). 

 

Petletni ali starejši otrok pa se že zanima za slikanice z zgodbo, sprva seveda za slikanice s 

preprostejšo zgodbo, ki je vzeta iz vsakdanjega življenja, kasneje pa se radi prepuščajo 

izletom v prostranost čudežnega sveta domišljije (prav tam, str. 16). Uspe jim povedati 

zgodbo iz knjige, v katero so vključeni elementi iz slike. Zdaj se že zaveda, da obstajajo 

razlike med osebno zgodbo in zgodbo iz knjige (von Stockar, 2006). 

 

Večinoma predšolski otroci še ne berejo sami, ampak jim besedilo prebirajo odrasli ali starejši 

bratje in sestre. V tem obdobju slika močno vpliva na otrokov odnos do besedila slikanice. 

Slika mu pomaga, da se lažje poistoveti z junakom ter je nenadomestljiva spodbuda za 

otrokovo samostojno obnavljanje vsebine (Stražar, 1982, str. 16). Preko tega se nauči brati 

slovnico slike in to ga pripravlja na branje besedila. Da bi otrok osvojil to znanje, mora imeti 

možnost, da lahko opazuje različne slikanice (von Stockar, 2006). 

 

5.2  KAKO OTROCI BEREJO ILUSTRACIJE V SLIKANICI? 

Slikanica je eden temeljnih objektov, ki otroka pripravlja na začetek in učenje branja. 

Pomembno je, da otroci z njo manipulirajo in se igrajo. Kasneje pa se na igriv način učijo, 

kako pravilno ravnati s knjigo; kako obračati strani, kako jo držati, pretvarjajo se, da berejo 

slike kot tudi besede. Na ta način se naučijo obnašati kot bralec, kar je pomemben korak k 



39 

 

pismenosti. Da bi bilo vse to uspešno, mora imeti otrok ustrezne vzornike (odrasle, starejše 

otroke) (prav tam). 

 

S stališča književnosti so Reneck Jalongo, Dragich, Conrad in Zhang (2002) predstavile 

razvojne stopnje, po katerih se otrok odziva na slikanico. Najmlajši otroci s knjigo najprej 

rokujejo; listanje od začetka do konca, pravilno obrnjena slikanica, opazovanje slik od leve 

proti desni. Kasneje se odzivajo na vprašanja, gre za razvojno stopnjo označevanja (npr. Kje 

je pes?). Nato začnejo otroci postavljati vprašanja (Kaj je to?), to je stopnja slike. Četrta 

stopnja, je stopnja interpretacije, kjer odrasli otroku interpretirajo slike in komentirajo 

zgodbo ter peta stopnja slike in akcija, kjer otrok posnema interpretacije slik in zgodbe. 

Zadnja, šesta stopnja, pa je stopnja izumljanja pripovedi, kjer otrok ustvarja zgodbo 

(pripoveduje ob ilustracijah ali ustvari ilustracijo na besedilo) (Haramija in Batič, 2013, str. 

73).   

 

V raziskavi, ki je omenjena v knjigi Children Reading Pictures (2003) Tamsinova predstavi, 

kako otroci berejo slikanice. Večina otrok najprej poskuša preko ilustracije ugotoviti, kaj se 

dogaja, in šele nato preberejo besedilo. Torej oko skače iz slike na besedilo in nazaj, da bi 

lažje razumeli celotno vsebino. Gre za nihanje od znakovnega sistema besedila do 

znakovnega sistema ilustracij in kadarkoli se premikamo od enega do drugega sistema, 

ustvarjamo nove pomene, saj si razlagamo besedilo glede na ilustracije in ilustracije glede na 

besedilo v potencialno nikoli končanem zaporedju (Arizpe in Styles, 2003, str. 191). Značilno 

je tudi, da branje teksta poteka linearno (beremo od začetka do konca), medtem ko slike 

zahtevajo, da se ustavljamo (se premikamo naprej in nazaj), da povežemo ilustracije med 

seboj, povežemo besedilo z ilustracijami na prejšnji strani itd. (Haramija in Batič, 2013, str. 

17). Na ilustracijah otroci najprej opazijo glavne dele, kot so osebe in stvari, ki izstopajo, in 

šele nato pogledajo ozadje. Torej najprej pogledajo splošne stvari, kasneje pa tudi detajle 

(Arizpe in Styles, 2003, str. 192). Starejši otroci v tej raziskavi že znajo razlikovati med 

različnimi funkcijami besed in slik. Veliko otrok si vedno zapomni ilustracije, medtem ko 

besede včasih pozabijo (Salisbury in Styles, 2012, str. 80).  

 

Različne slikarske tehnike ilustracijam dodajo še druge razsežnosti in možnosti opazovanja 

(Dolinšek-Bubnič, 1999, str. 77). Knight (2014) ugotavlja, da je med otroci najbolj 

priljubljena likovna tehnika pri ilustracijah akvarel in izbira papirja akvarelni papir, zaradi 

njegove neravne površine (Knight, 2014, str. 49). Pokazalo se je tudi, da so najbolj brane 
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knjige pravokotnega in kvadratnega formata, pri čemer pa imajo mnogi otroci raje ilustracije, 

ki segajo izven okvirjev knjige, saj menijo, da tako vidiš več na sliki, prav tako pa tudi 

pričakujejo, da so slike povezane z besedilom (prav tam, str. 53). 

 

Učenje branja torej ni le učenje abecede, temveč gre za mnogo več stvari; razumevanje slik, 

poslušanje, komuniciranje o prebranem z drugimi ter seznanitev z drugimi kulturami. Bralec 

mora dojeti, kaj je prebral in to vključiti v svoje vsakodnevne izkušnje. Tako branje postane 

del njegovega življenja (von Stockar, 2006). 

 

5.3  SLIKANICA VPLIVA NA CELOSTNI RAZVOJ OTROKA  

Strokovnjaki danes ugotavljajo, da slikanice otrokom pomagajo pri razvoju splošnih 

intelektualnih (tvoriti zgodbo iz slik) in drugih sposobnosti. Branje slikanic razvija miselne 

zmožnosti (povezovanje, sklepanje), jezikovne zmožnosti (branje, poslušanje, govorjenje) in 

druge zmožnosti (npr. risanje). Otroci pa si preko slikanic razvijajo tudi estetski čut, saj je 

slikanica umetniški izdelek, ki združuje književnost in vizualno umetnost (Rot Gabrovec, 

2003, str. 100). 

 

V nadaljevanju sem podrobneje opisala, kako slikanica vpliva na govorni razvoj in vizualno 

pismenost.  

5.3.1 Slikanica kot možnost za spodbujanje govornega razvoja  

V celotnem predšolskem obdobju poteka razvoj govora zelo intenzivno in v tem obdobju 

opazimo nekaj zelo pomembnih preskokov v razvoju besednjaka (okoli 2-4 leta). Otrok do 

približno petega leta starosti razvije osnovne spretnosti govornega izražanja in razumevanja, 

kar pomeni, da lahko drugim z rabo govora sporoči, kako se počuti, kaj misli o tem in onem, 

kaj se je zgodilo, česa si želi … Hkrati tudi razume, kaj mu drugi pripovedujejo, govorijo  

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2003, str. 28). 

 

Pismenost se začne tudi s poslušanjem. V prvih mesecih svojega življenja otrok posluša in 

prepoznava glas svoje matere, očeta oziroma skrbnika. S pomočjo teh glasov začne dojenček 

graditi svoj lasten glas in osebni jezik. Otroci tudi spoznajo poetični glas, s katerim odrasli 

pojejo, pripovedujejo in berejo zgodbe, in je drugačen od vsakdanjega govora, ki daje 
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navodila in informacije za vsakdanje življenje. Poetični glas pri pripovedovanju zgodb otroka 

uvaja v svet branja, v svet literature in umetniških del (von Stockar, 2006). 

 

Med listanjem slikanic otroci radi kažejo s prstom na slikovne elemente, kar pripomore ne 

samo k razvoju bralnih spretnosti, ampak tudi k psihičnemu razvoju. Otrok s tem, ko kaže 

določene stvari nekomu drugemu, pokaže svoje osebno dojemanje in subjektivni vtis na 

videno. Pri tem se vzpostavlja interakcija med odraslim in otrokom. Pomembno je, da si 

odrasli vzamejo čas za otroka in opazujejo njegovo odzivanje na ilustracije. Kasneje otrok ne 

bo več zadovoljen le s kazanjem s prstom, ampak bo pri tem tudi z veseljem povedal, kaj vidi 

in kaj si misli o zgodbi. Odrasli morajo še naprej poslušati, spodbujati njegovo interpretacijo, 

da si otrok preko tega razvija pismenost, jezikovne spretnosti, širi besedni zaklad, razvija svoj 

način izražanja ter tudi pridobiva socialne sposobnosti (prav tam). 

5.3.2 Vizualna pismenost  

Otrok se z nebesednimi sporočili sreča takoj ob rojstvu in kmalu jih začne zavestno opazovati 

(mamin izraz na obrazu, drža telesa, ton glasu …). Nekoliko kasneje pa del njegovega 

vsakdana postanejo tudi knjige, v začetku običajno močno podprte tudi s slikovnim 

materialom, ki terja razvoj specifičnega prepoznavanja opazovanega (Rot Gabrovec, 2003, 

str. 99). 

 

Likovna umetnost je oblika produktivnega mišljenja, ki je usmerjena na vidno področje 

življenja, na vse tisto, kar je mogoče opaziti in zaznati. Otroci svojo pozornost usmerijo v 

določene predmete ali stvari, ki jih zanimajo in nikoli ne morejo zaobjeti celotnega vidnega 

spektra (Butina, 1995, str. 22). Pri likovni umetnosti je potrebno znati likovno opazovati in z 

opazovanjem sveta pridobiti usmerjeno pozornost (Butina, 1997, str. 144). Opazovanje (tako 

kot poslušanje) in tvorjenje pomenov znanega sta naučeni dejavnosti, prav tako kot branje 

(Rot Gabrovec, 2003, str. 99). Slikanice zahtevajo koncentracijo, interpretacijo, poznavanje 

simbolov in iskanje detajlov. Sipe (1998) trdi, da vsaka nova stran v knjigi odpira nove besede 

in nove ilustracije, ki vplivajo na razmišljanje. Vsako novo branje in opazovanje predstavlja 

nova spoznanja in omogoča modifikacijo prejšnjih razlag (Arizpe in Styles, 2003, str. 31). To 

otrokom pomaga, da z večjo senzibilnostjo vidijo svet, v katerem živijo, same sebe in svet 

ostalih ljudi (Cotton, 2000, str. 29). Preko slikanice otroci dobijo različne izkušnje in znanje 

na različnih področjih (Arizpe in Styles, 2003, str. 19).    
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Knjižna ilustracija ima torej za likovni in estetski razvoj otroka pomembno vlogo. Ilustracija 

je navadno eno prvih likovnih del, s katerim je otrok v stiku že od pred-bralnega obdobja. 

Dobra ilustracija pomaga otroku pri predstavljanju in poglobljenem doživljanju literarnega 

besedila, buri mu domišljijo, zaposluje razum in čustva ter ga s tem notranje bogati. Ko otrok 

»bere« slike, podoživlja posamezne oblike in figure na ilustraciji ter išče odnose med njimi 

(Karim, 2003, str. 133). Ilustracija bralcu/opazovalcu ponuja zelo zgoščeno doživetje: barve, 

oblika, črte, ploskve, strukture, skratka široko paleto možnosti zaznave. Bralec slikanice 

prepoznava verbalne in neverbalne znake, jih analizira, sistematično ureja in obenem 

poustvarja pripoved (Rot Gabrovec, 2003, str. 101). 

 

5.4   OTROŠKO LIKOVNO IZRAŽANJE  

Otroku določen madež (čačka) predstavlja v začetku vse, mamo, žogo, muco itd. Simbolizira 

mu objekt, ki pa še ne vsebuje nobene določene predstave, po kateri se ločijo stvari med 

seboj. Torej postane simbol za vse mogoče stvari, odvisno od trenutne potrebe. Otroške risbe 

so predstave otroka na določeni razvojni stopnji. Otroci torej ne rišejo tisto kar vidijo, iz 

določenega zornega kota, ampak tako, kakor objekt poznajo (Butina, 1997, str. 146). 

 

Kakovostna slikanica lahko otroka na domiseln način popelje v svet umetnosti in preko tega k 

lastnemu likovnemu izražanju. Pri tem je zelo pomembna vloga odraslega, ki mora 

organizirati likovno dejavnost tako, da otrok ne bo iskal likovne upodobitve v že oblikovani 

ilustraciji, pač pa našel lastne likovne odgovore na prebrano zgodbo. Smiselno se je do 

določene mere izogibati motivom, ki so upodobljeni v slikanici in izpostaviti motive, pri 

katerih bodo morali otroci vključiti lastna iskanja, domišljijo in doživljanje (npr. kaj bi muca 

Copatarica videla v tvoji sobi, izdelovanje postelje Zvezdice Zaspanke, risanje gumbov za 

krojača Hlačka, izdelovanje lutk iz določenega besedila …). Motiv lahko postavimo v 

sodobnost, v otrokovo bližino in ga vključimo v otrokov vsakdan ali v fantazijski svet (npr. 

izdelamo piskrček za Mojco Pokrajculjo) (Karim, 2003, str. 135). 

 

Posebno skrb namenjamo spodbujanju domišljije, likovnega spomina in samostojnosti ter čim 

večje spontanosti. Otrok mora dobiti občutek, da je najboljše tisto, kar naredi na svoj, sebi 

lasten način. Za likovno upodabljanje motivov iz literature uporabljamo različne risarske, 

grafične, slikarske, kiparske tehnike in tehnike povezane z oblikovanjem prostora. Otrok 

upošteva značilnosti likovnega materiala, velikost, obliko in barvo formata, hkrati pa je 



43 

 

pozoren tudi na likovni jezik (npr. pike, debelina črt, svetlenje in temnenje barv, odtiskovanje 

ipd.) (prav tam). 

 

Otrokova domišljija je neizmerna, a deluje le takrat, kadar je ozračje sproščeno in ustvarjalno, 

kadar je dobro motiviran, kadar ima občutek, da podpiramo njegovo domišljijo in ga 

sprejemamo takšnega kot je, z vsemi izraznimi in motoričnimi posebnostmi (prav tam). 

6. POMEN ODRASLE OSEBE   

V zadnjem stoletju se je odnos odraslih do predšolskega otroka precej spremenil. Starši in 

vzgojitelji so se začeli zavedati, da je za zdrav emocionalni in socialni razvoj pomembna 

primarna socializacija, kar pomeni, da otrokom nudijo najboljše razvojne možnosti za 

vsestranski razvoj. K temu lahko precej pripomorejo tudi dobre knjige (Stražar, 1982, str.13). 

Otrok je v svoji odprtosti sposoben sprejeti različno paleto likovnih izrazov, torej tudi 

različnih ilustracij. Kadar nečesa ne razume, pomoč poišče pri odraslih. Skupno gledanje in 

branje slikanic ima velik pomen za estetsko vrednotenje in dojemanje podob in besed (Zupan, 

2001, str. 14). Vzorec medsebojnega sodelovanja med otrokom in odraslim se ob skupnem 

gledanju slikanice navadno ponavlja v naslednjem vrstnem redu dejavnosti: usmerjanje 

pozornosti (»Poglej!«), spraševanje (»Kje je kuža?«), poimenovanje (»Doma.«) in povratna 

informacija (»Tako je.« ali »Ne, ni doma. V trgovino je šel.«) (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2003, str. 24).  

 

Pomembno je, da otroku vsakodnevno beremo in se z njim ob ilustracijah tudi pogovarjamo. 

Odrasel je tisti, ki prisluhne in spodbudi otroka, da izrazi, kar vidi, doživlja ter otroka 

spodbuja, da poveže svoj notranji svet z zunanjimi izkušnjami (Dolinšek-Bubnič, 1999, str. 

26) in je tisti, ki otroku tudi preko ilustracij v slikanicah lahko omogoči stik z likovno 

raznolikostjo.  

 

V bližino knjižne omare ali bralnega kotička lahko postavimo tudi omaro z različnimi 

materiali, da se otrok po končanem opazovanju, lahko po želji tudi likovno izrazi. Materiali za 

ustvarjanje in igro pa naj bodo nestrukturirani (glina, naravni materiali, papir različnih barv 

itd.) in strukturirani (lutke, glasbeni inštrumenti, igrače itd.) (prav tam, str. 51). 
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EMPIRIČNI DEL 

7. OPREDELITEV PROBLEMA in CILJI 

V teoretičnem delu sem v uvodu na kratko predstavila, kaj je slikanica in kaj je ilustracija, 

njeno zgodovino in spreminjanje skozi čas. Pri tem sem opisala pomen likovno kakovostne 

ilustracije v slikanici za predšolskega otroka ter katere oblike ilustracij poznamo (simetrično, 

dopolnjevalno in nasprotujočo). Nato sem se osredotočila na ilustracije z realističnimi 

podobami in abstraktne ilustracije ter pri tem izpostavila različne avtorje in njihova dela. 

Kasneje sem predstavila pomen likovnega izražanja in pomen ilustracij za otrokov razvoj. Pri 

tem sem opisala vizualno pismenost in likovni jezik pri predšolskih otrocih.  

 

V empiričnem delu bom raziskovala, kako otroci doživljajo ilustracije: ilustracije z 

abstraktnimi podobami in ilustracije z realističnimi podobami. Pri tem je vsak otrok 

individualno pripovedoval zgodbo in kasneje tudi likovno ustvarjal ob izbranih ilustracijah.   

 

Cilji raziskave: 

- Raziskati, kako na otrokovo pripovedovanje vplivata dva izrazito različna tipa 

ilustracije (ilustracije z realističnimi podobami in abstraktnimi oblikami).  

- Raziskati, kako na otrokovo likovno ustvarjanje vpliva ilustracija z realističnimi 

podobami in kako ilustracija z abstraktnimi oblikami. 

- Prikazati uporabnost abstraktne ilustracije, torej manj običajne oblike ilustracije, pri 

delu s predšolskim otrokom.  

 

Raziskovalna vprašanja: 

V1: Pri kateri ilustraciji bodo otroci lažje in hitreje oblikovali zgodbo?  

V2: Ali se bo pri abstraktnih ilustracijah pojavljalo več različnih zgodb oz. zgodb z različnimi 

protagonisti kot pri ilustracijah z realističnimi podobami?  

V3: Katere podobe iz ilustracij bodo otroci najpogosteje upodobili pri likovnem izražanju?  

V4: Pri kateri ilustraciji bodo zgodbe daljše, se bodo bolj povezovale in bile bolj razumljive?  

V5: Pri kateri ilustraciji bodo otroci potrebovali več dodatnih spodbud in podvprašanj?   
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8. RAZISKOVALNA METODA 

Uporabila sem kavzalno-neeksperimentalne metode raziskovanja: opazovanje z udeležbo, 

delno strukturiran intervju, dokumentacijsko metodo.  

 

Vzorec 

Vzorec raziskave je namenski. V raziskavo sem vključila otroke druge starostne skupine, od 3 

do 6 let, ki obiskujejo Vrtec Pirniče pri Medvodah. Sodelovalo je 20 otrok, 10 fantov in 10 

deklet.  

 

Postopek zbiranja podatkov 

Uporabila sem različne metode kavzalno-neeksperimentalnega raziskovanja. Empirični del 

raziskave sem izvedla v mesecu aprilu, v času pedagoške prakse. Vsak otrok je posebej 

pripovedoval zgodbo osnovano na dveh ilustracijah, in sicer ob ilustracijah z realističnimi 

podobami Jelke Reichman (iz internetih strani 

http://www.zupca.net/dnevna_soba/ilustratorji/jelka_reichman.htm in 

https://www.pinterest.se/jasminastop/ilustracije-jelka/?lp=true) in ob ilustracijah z 

abstraktnimi podobami Mete Wraber (v knjigi Kajetan Koviča: Labrador in nove pesmi, 

2014). Na koncu pripovedovanja sem otrokom ponudila slikarski oz. risarski material in jih 

spodbudila k likovni upodobitvi (lastne) zgodbe. Intervju je potekal individualno z vsakim od 

sodelujočih otrok posebej (otroci so mi svoje zgodbe pripovedovali v posebnem prostoru, da 

je bilo čim manj motečih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na njihovo pripovedovanje).  

 

Pri raziskovanju sem uporabila delno strukturiran intervju. Njihove odzive sem posnela ter si 

sproti zapisovala njihovo pripovedovanje in odziv na obe vrsti ilustracij. Pri tem niso imeli 

omejenega časa, približen časovni okvir, v katerem je potekal delno strukturiran intervju s 

posameznim otrokom je trajal do 50 minut. Tudi pri slikanju otroci niso imeli omejenega 

časa, saj sem jim dala možnost, da procesirajo tisto kar so povedali in to izrazijo tudi preko 

likovnega ustvarjanja. Zbrala sem tudi ves nastali likovni material, med likovnim 

ustvarjanjem pa sem uporabila foto-dokumentacijsko metodo.  

 

Postopek obdelave podatkov 

Teoretična izhodišča sem preučila s pomočjo literature. V empiričnem delu sem zbrane 

podatke analizirala z vsebinsko analizo in pri tem uporabila deskriptivno metodo. Otroške 

http://www.zupca.net/dnevna_soba/ilustratorji/jelka_reichman.htm
https://www.pinterest.se/jasminastop/ilustracije-jelka/?lp=true
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zgodbe nastale ob ilustracijah sem med seboj primerjala. Likovne izdelke otrok sem 

analizirala s formalno likovno analizo. 
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9. ANALIZA in INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Zgodbe otrok na ilustracije so priložene v prilogi. 

9.1   ILUSTRACIJA Z REALISTIČNIMI PODOBAMI 1  

  

Slika 47: Realistična ilustracija (ilustratorka Jelka Reichman) 

Vir: Župca (2004). Jelka Šubert Reichman. Pridobljeno 25. 6. 2017 s  

http://www.zupca.net/dnevna_soba/ilustratorji/jelka_reichman.htm 

 

Ella (5. let) 

 

Slika 48: ilustracija, deklica Ella, 5. let 

 

 

http://www.zupca.net/dnevna_soba/ilustratorji/jelka_reichman.htm
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ANALIZA 

Deklica je potrebovala veliko dodatnih vprašanj. Njeni odgovori so bili večinoma kratki in so 

se nanašali na stvari, ki jih je opazila na ilustraciji. To se vidi, ko je dejavnosti povezovala z 

dogajanjem na sliki (npr. otroci pometajo, kuhajo, pečejo, kuža gleda ipd.). Transkripcija 

dialoga kaže, da deklica ne tvori samostojne zgodbe, pač pa odgovarja na vprašanja, kljub 

temu pa svoje pripovedovanje zaključi z besedami, da je konec, iz česar lahko sklepamo, da 

se deklica zaveda nekaterih značilnosti zgodbe. 

 

Pri likovnem ustvarjanju se je deklica izrazito naslonila na ilustracijo J. Reichman, pri tem pa 

je upodobila le enega izmed otrok in kužka ter lonec z medom, kjer med teče iz lonca. 

Naslikala je tudi pečico in nekatere kuhinjske pripomočke ob strani slikovnega formata. Na 

robu slike je naslikala tudi sonce z žarki, saj je v svoji zgodbi povedala, da so se odšli otroci 

ven igrat. Deklica spontano uporabi toplo-hladni kontrast, barve pa so precej neizrazite, 

pastelne, kar je posledica likovne tehnike (akvarel). Objekti na sliki so enakovredni (enaka 

velikost, teža), proporci so skladni s stopnjo likovnega razvoja. Pri obeh figurah je upodobila 

glavo s trupom. Pri osebi je naslikala tudi roke in na vsaki roki tri prste ter na obrazu naslikala 

tri črte, ki predstavljajo oči in usta. Tudi pri živalski figuri je na obrazu naslikala tri črte, ki 

prav tako predstavljajo oči in usta, ter na glavi dodala tudi ušesa. Noben objekt na sliki ni 

izrazito dominanten, z njimi pa je deklica enakomerno izpolnila celoten slikovni format in v 

celoti poslikala vso slikovno površino.  

 

Ian (5. let) 

 

Slika 49: ilustracija, deček Ian, 5. let 
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ANALIZA 

Dečkovo pripovedovanje se je nanašalo na situacijo oziroma stvari, ki jih je opazil na 

ilustraciji. Med pripovedovanjem ni potreboval veliko spodbud, kljub temu, da naju je vsake 

toliko časa nekdo zmotil in odvrnil njegovo koncentracijo od ilustracije. Najprej je le našteval 

stvari, ki jih je opazil na sliki, nato pa je poskušal iz njih sestaviti zgodbo, zato je tudi opisal 

potek, kako so otroci skuhali jed. Pri tem se je osredotočil na detajle (npr. brisača, zajemalki) 

in poskušal obrazložiti stvari, ki jih je opazil in jih povezati v stavke oziroma je hotel 

obrazložiti, za kaj se tiste stvari uporabljajo. Pri tem je imel nekaj težav, saj ni znal 

poimenovati vseh stvari.  

 

Deček je na svoji sliki upodobil mačko in kužka ter enega izmed otrok in lonec, sluz ter peč. 

Pravzaprav je s tem upodobil stvari, ki jim je dal v zgodbi večji pomen. Stvari, ki jih je med 

pripovedovanjem le našteval, ni narisal. Na njegovi sliki so opazne tako kvadratne oblike kot 

tudi trikotne oziroma ostre oblike, nekaj pa je tudi okroglih oblik. Prisoten je toplo-hladni 

kontrast. Temnejši elementi se pojavljajo na sredini slikovnega formata. Barve so precej 

neizrazite, k čemur pripomore likovna tehnika (akvarel). Točkaste forme so v likovnem delu 

prisotne in usmerijo našo pozornost na zgornji del slikovnega formata. Uporabi aktivne linije 

za ponazoritev posameznih objektov na sliki, pojavijo pa se tudi posamezne pasivne in 

medialne linije. Linije so ravne in oble, ter potekajo v različne smeri. Po velikosti se elementi 

ločijo med seboj. Deček je psa in mačko, ki ju je narisal na spodnjem levem robu, upodobil 

večje kot ostale objekte, vendar pa zaradi izrazito lazurnega slikanja ne stopata v ospredje. 

Medtem ko je deček pri slikanju otroka, uporabil temnejše barve, zaradi katerih pritegne našo 

pozornost. Pri živalih proporci niso pravilni, saj je glava večja od telesa, a so skladni z 

otrokovo likovno razvojno stopnjo, imata pa obe živali štiri noge in rep.  

 

Izak (5. let) 

ANALIZA 

Deček je potreboval veliko dodatnih spodbud in vprašanj, saj sam ni znal nadaljevati 

pripovedovanja. Njegovi odgovori so bili kratki in večinoma je le opisoval, kaj je na sliki. 

Zaključil je tako, da so osebe odšle spat.  
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Deček se pri likovnem ustvarjanju ni odločil, da bo upodobil zgodbo na ilustracijo Jelke 

Reichman, ampak ga je zgodba na abstraktno ilustracijo Mete Wraber bolj pritegnila.   

 

Lara (5. let) 

 

Slika 50: ilustracija, deklica Lara, 5. let 

 

ANALIZA 

Pri pripovedovanju zgodbe je potrebovala nekaj dodatnih vprašanj. Vendar so njeni odgovori 

vseeno dolgi. Tekom pogovora sem opazila, da želi povedati čim več stvari, ki jih je opazila 

na sliki in je pri vsaki stvari znala povedati, kaj z njo počnejo v zgodbi. Prav tako je v zgodbo 

vključila tudi dogodke iz svojega življenja (npr. da otroci hodijo v vrtec; da bodo najprej 

pojedli juho in šele nato krompir – kakor je navajena pri kosilu; da otroci rolkajo – saj so v 

času moje prakse hodili na igrišče rolkati). Nad njenimi odgovori sem bila presenečena, saj je 

drugače zelo tiha deklica. Med pripovedovanjem so naju motili ostali otroci, vendar sem 

vseeno iz nje poskušala izvabiti čim več odgovorov, saj sem opazila, da mi želi veliko 

povedati, le potrebovala je nekaj časa, da se je sprostila in sestavila stavke.  

 

Pri likovnem ustvarjanju je upodobila realistično in likovno bogato ilustracijo, kjer je narisala 

sedem otrok, katerih je bilo v resnici (na sliki) le 5, a  je prvo zgodbo na realistično ilustracijo 

povezala z drugo zgodbo na abstraktno ilustracijo Mete Wraber, kjer je v zgodbi omenila 7 

otrok. Morda pa je število otrok povezala s pravljico, ki jo je omenila med pripovedovanjem 
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(»Volk in sedem kozličkov«). Proporci figur so skladni s stopnjo likovnega razvoja. Temelji 

na elementarni členitvi celih figur na določene anatomske dele. Upošteva osnovne, fizične 

dele (glava, trup in okončine). Pri upodabljanju figur loči žensko in moško figuro, ki ju 

večkrat ponovi in tako zapolni spodnji del risalnega lista. Med seboj so si figure zelo 

podobne, ločijo se po spolu in velikosti. Poleg otrok je narisala postelje in jih pri tem tudi 

skrbno preštela, da je bilo postelj enako število kot otrok. Dve postelji pa je narisala tudi za 

starša, ki sta bila omenjena v pripovedi. Postelje so upodobljene s sprednje strani. Narisala je 

tudi luči in odprta vrata ter nad njimi sonce, ki sije v notranjost hiše. Prav tako je sliko 

obrobila, saj je s tem želela sporočiti omejenost prostora oziroma notranjost hiše. Deklica je 

narisala tudi štedilnik in umivalnika. Štedilnik je na sliki zelo izstopajoč, saj je med 

pripovedovanjem najprej opazila, da se na njem nekaj kuha. Deklica je pri slikanju uporabila 

le osnovne barve in nevtralno, črno barvo. Pobarvani so le določeni objekti, zaradi česar 

stopijo v ospredje in imajo večji pomen, kot ostali. Na likovnem delu so prisotne vse linije, 

najbolj izstopa linija, s katero je deklica obrobila slikovni format in različne objekte. Aktivna 

linija se pojavi pri svetlobi, ki sveti iz luči, ter pri umivalniku, s čimer uprizarja, da voda 

konstantno teče. Linije so različnih oblik, največ je ravnih in ukrivljenih, zasledimo pa tudi 

lomljene, ki uprizarjajo stopnice. Prikazan je tudi svetlo-temni kontrast, temnejše stvari 

(osebe in kuhinja) so v ospredju, medtem ko so stopnice in postelje postavljene v ozadje, s 

čimer je deklica prikazala prostor.         

 

Lovro (6. let) 

ANALIZA 

Deček je pričel z značilno zgradbo pravljic, in sicer »Nekoč v davnih časih …«. Zgodbo je 

pripovedoval samostojno in ni potreboval dodatnih spodbud. Menim, da je to zaradi tega, ker 

se je pred tem pri prvem pripovedovanju (pri abstraktni ilustraciji) sprostil in ugotovil, kako 

lahko pripoveduje svojo zgodbo na neko ilustracijo. Zgodba je vsebovala žalostne dogodke 

(npr. revni otroci, smrt staršev), vendar pa je na koncu zgodbo vseeno zaključil tako, da se je 

srečno končala. Zanimivo je tudi to, da je vključil dimnik, ki ga je omenil pri abstraktni 

ilustraciji.  

 

Pri likovnem ustvarjanju se ni odločil, da bo ustvarjal po realistični zgodbi, ampak ga je 

abstraktna ilustracija bolj pritegnila.  
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Luka (5. let) 

ANALIZA 

V pripoved je vključeval le stvari, ki jih je opazil na ilustraciji. Med pripovedovanjem sem ga 

poskušala s podvprašanji spodbuditi, da razmišlja izven okvirjev in se pri tem poskuša 

spomniti stvari, ki jih ne opazi na ilustraciji. Stežka se je spomnil stvari, katere bodo npr. 

otroci potem počeli in se je s svojimi odgovori vedno vračal nazaj na ilustracijo. Vseeno pa je 

imel pri tem zanimive ideje. Bil je osredotočen na vsak detajl.  

 

Pri likovnem ustvarjanju se ni odločil, da bo upodobil realistično zgodbo, ampak ga je 

abstraktna zgodba na ilustracijo Mete Wraber bolj pritegnila.  

 

Vid (5. let) 

ANALIZA 

Deček ni potreboval veliko dodatnih vprašanj, prav tako je zgodbo sam začel pripovedovati. 

Pripoved se je začela z značilno zgradbo pravljic (»živela je …«). V zgodbo je vključil 

nenavadne podatke, in sicer je omenil revščino. Povedal pa je tudi, kaj dela mama (npr. 

pospravlja, umiva otroke) ter kaj delajo otroci (npr. gledajo televizijo, nagajajo).  

 

Pri likovnem ustvarjanju je upodobil zgodbo na abstraktno ilustracijo Mete Wraber, ki se mu 

je zdela bolj zanimiva in zabavna.  

 

Žana 1 (6. let) 

ANALIZA 

Njeni odgovori so bili kratki in večinoma je naštevala stvari, ki jih je opazila na sliki. Med 

naštevanjem sem poskušala njeno pozornost osredotočiti na določeno stvar, v želji, da mi 

obrazloži, kaj z njo dogaja, npr. da v loncu kuhajo juho. Nato je iz tega sledila manjša 

zgodbica, kaj delajo otroci, kakšna je juha itd. Vendar pa se je na koncu ponovno posvetila 

naštevanju opaženih stvari na ilustraciji in ni samostojno tvorila zgodbe. Opazila je veliko 

detajlov (npr. da deklica nosi žabe, pentljo, čopek,…).  

 

Pri likovnem ustvarjanju se ni odločila za zgodbo na ilustracijo Jelke Reichman, ampak jo je 

bolj pritegnila abstraktna ilustracija.  
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Žana 2 (5. let) 

ANALIZA 

Zgodbo je začela pripovedovati sama. Razmišljala je izven okvirjev, saj je vključila tudi 

stvari, ki jih ne moremo opaziti na sliki (npr. jagode, sladoled, vrtec, ime skupin, travnik …). 

V svojo pripoved je vključila tudi stvari iz svojega življenja (ime skupin). Ob opazovanju 

ilustracije se je zavedala, kateri otroci so starejši in kateri so mlajši, starost otrok je določila 

glede na njihovo velikost.    

 

Pri likovnem ustvarjanju se ni odločila za upodobitev realistične zgodbe na ilustracijo Jelke 

Reichman, ampak jo je zgodba na abstraktno ilustracijo Mete Wraber bolj pritegnila. 

 

Lana (5. let) 

ANALIZA 

Deklica je na začetku naštevala stvari, ki jih je opazila na ilustraciji, pri tem je opisala tudi 

nekaj detajlov (npr. zelenjavna juha, otroci držijo žlico in posodo, otroci so bratci in sestrice 

itd.). Zanimivo je, da je psa in mačko poimenovala, medtem ko otrok ni. Prav tako je na sliki 

najprej opazila mačko in psa, nekaj sekund zatem pa je omenila še otroke. Prepoznala je tudi 

spol otrok, zato je določila, da so otroci med seboj v sorodstvenih vezeh. Njeni odgovori so 

večinoma kratki in potrebovala je dodatne spodbude.   

 

Pri likovnem ustvarjanju se ni odločila za upodobitev realistične zgodbe, ampak jo je zgodba 

na ilustracijo Mete Wraber bolj pritegnila.  

 

SKUPNA ANALIZA 

Večinoma so otroci opisovali osebe in stvari, ki so jih opazili na sliki, tako je veliko otrok 

omenilo ljudi (otroke), mačko in psa, ter kaj se kuha v loncu. Vsi otroci so najprej v pripovedi 

opisali, kaj otroci oziroma mati kuha. Zanimivo je, da so se le dečki dotaknili občutljivejših 

tem, kot sta smrt in revščina. Razlika med deklicami in dečki je tudi v tem, da sta dva dečka 

pričela pripoved z značilno zgradbo pravljic, medtem ko se to pri deklicah ni pojavilo. Pri 

obeh spolih je bilo prisotno naštevanje stvari, ki so jih otroci opazili na sliki in le redkokdaj se 

je pripoved nanašala na stvari, ki jih niso opazili oz. bi jih bilo možno iz slike le sklepati. V 

primeru, ko se je to vendarle zgodilo, so se njihove pripovedi vrtele okoli tega, kaj se otroci 

igrajo, kje so njihovi starši ipd. Zgodbe otrok so se torej večinoma navezovale na ilustracijo, 
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zlasti pri protagonistih, ki so v njih nastopali. Redkokdaj so razmišljali izven okvirjev 

ilustracije.  

Nekateri otroci so potrebovali veliko dodatnih spodbud, medtem ko je pri drugih zgodba sama 

stekla, tema (kuhanje) je bila pri vseh otrocih skupna. 

 

Le trije otroci (dve deklice in deček) so se odločili za upodobitev te realistične ilustracije 

Jelke Reichamn (slika 47). Vsi so na sliki upodobili vsaj enega otroka ter kuhinjo oz. lonec, v 

katerem se nekaj kuha. Eden od otrok na sliki ni upodobil živali (mačko ali psa), preostala dva 

pa sta ju naslikala.  

 

9.2   ILUSTRACIJA Z REALISTIČNIMI PODOBAMI 2  

 

Slika 51: Realistična ilustracija (ilustratorka Jelka Reichman) 

Vir: Pridobljeno 25. 6. 2017 s https://www.pinterest.se/jasminastop/ilustracije-jelka/?lp=true 

 

Gašper (5. let) 

ANALIZA 

Deček je potreboval veliko dodatnih spodbud, prav tako je bilo veliko motečih faktorjev, saj 

so pomočnica vzgojiteljice in dva otroka na hodniku obešali slike za razstavo. Deček je pri 

pripovedovanju le opisoval stvari, ki jih je opazil na sliki in iz tega se ni razvila nobena 

zgodba. Njegovi odgovori so bili kratki in so se navezovali na stvari, ki jih je opazil na sliki.  
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Deček se pri likovnem ustvarjanju ni odločil za upodobitev realistične zgodbe, ampak ga je 

bolj pritegnila abstraktna ilustracija Mete Wraber.  

 

 

 

Jakob (6. let) 

 

Slika 52: ilustracija, deček Jakob, 6. let 

ANALIZA 

Deček je na začetku le opisoval, kaj vidi na sliki. Ko pa sem mu ponovno podala navodila, se 

je spomnil kratko zgodbico o Fantku, ki je izgubil svojo žogo. Zgodbo je zaključil tako, da je 

rekel »konec«. Menim, da se deček zaveda, da imajo zgodbe začetek in konec. Kljub temu, da 

je imel kratko zgodbo, se je zgodil nek pripetljaj, zaplet.  

 

Pri likovnem ustvarjanju se je deček vživel in slikal s še večjim veseljem, kot je pripovedoval 

zgodbo. Pri tem se je odločil, da bo upodobil realistično zgodbo na ilustracijo Jelke 

Reichman, ki ga je bolj pritegnila kot abstraktna ilustracija. Na risalnem listu je upodobil 

dečka, sonce, oblak, dve drevesi in žogo, ki leti proti žabi v ribniku. Na ilustraciji ne opazimo 

deklice in kužka, ki ju je omenil na začetku zgodbe, saj v njegovi zgodbi nista tako 

pomembna. Na likovnem delu je prisotna linija, s katero oriše predmete (sonce, oblak, figuro 

…). Človeško figuro je narisal po proporcih, ki so skladni z njegovo stopnjo likovnega 
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razvoja. Temelji na elementarni členitvi celih figur na določene anatomske dele. Upošteva 

osnovne, fizične mase (glava, trup in okončine). Na glavi je narisal rdeča usta in dve rjavi 

piki, ki predstavljata oči. Gibanje prikaže z aktivno, ukrivljeno linijo rok, s katero deček 

uprizori, da je figura z rokami vrgla žogo. Prav tako so roke upodobljene z izrazito modro 

barvo, medtem ko so trup in noge v nasprotju z rokami upodobljene bolj neizrazito in svetleje. 

V levem robu slikovnega formata je z rumeno-oranžno barvo narisal žogo in sonce. V levem 

spodnjem robu lista je z zeleno barvo upodobil žabo, ki ni jasne oblike. Žabo je narisal na 

lokvanju, ki plava na vodi. Vodo je uprizoril s prekinjeno črto. Deček kaže instinktivno željo 

po uravnoteženju likovne kompozicije, saj na  zgornjem robu formata nariše na eni strani 

sonce in oblak in drugi strani dve drevesi, ki lebdita v zraku. Drevesi je upodobil manjše, kot 

je sama figura na sredini lista in s tem dal vtis prostorske razsežnosti (oddaljeni predmeti so 

manjši od bližnjih). Pri ustvarjanju je uporabil vse tri primarne barve ter zeleno in rjavo barvo.     

 

Julija (5. let) 

ANALIZA  

Deklica je potrebovala veliko dodatnih spodbud. Njeni odgovori so bili kratki ali pa je 

odgovorila z da, ne ali ne vem. Z dodatnimi vprašanji sem poskušala iz nje izvabiti zgodbo, 

vendar je le opisovala, kaj se dogaja na sliki in se ni spustila v podrobnosti brez spodbujanja. 

Proti koncu pogovora pa je spremenila kraj dogajanja; omenila je dom in aktivnosti oseb v 

njem.    

 

Pri likovnem ustvarjanju se ni odločila za upodobitev realistične zgodbe, ampak jo je bolj 

pritegnila zgodba na abstraktno ilustracijo.  

 

Leon (5. let) 

ANALIZA 

Deček je stvari, ki jih je opazil na sliki, hitro povezal v zgodbo. Pri tem je razmišljal tudi 

izven okvirjev, saj je omenil tudi mamo, dom in peskovnik. Njegov govor se torej ni 

navezoval le na sliko. Prav tako je v pripoved vključil tudi svoje življenjske dogodke (domače 

živali, peskovnik, film).   

 

Pri likovnem ustvarjanju se ni odločil, da bi upodobil realistično zgodbo na ilustracijo Jelke 

Reichman.  
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Maša (6. let) 

 

Slika 53: ilustracija, deklica Maša, 6. let 

ANALIZA 

Med pripovedovanjem naju je motilo veliko otrok, ki jih je zanimalo, kaj počneva zunaj 

igralnice. Prav tako so hodili do svojih polic, kamor so odlagali različne stvari, npr. igrače, 

risbe itd. Otroci so me spraševali, kaj počneva in povedala sem jim, da bo vsak prišel na vrsto 

in bo takrat vse izvedel. Prav tako je bila ena izmed skupin v večnamenskem prostoru, kjer so 

se igrali in bili pri tem zelo glasni. Vendar sem opazila, da se deklica za to ni preveč menila.  

 

Na začetku je deklica le opisovala stvari, ki jih je opazila na sliki. Vendar se je kmalu 

sprostila in začela pripovedovati zgodbo, kjer je uporabila tudi dialoge in se kasneje zgodba 

niti ni več navezovala samo na sliko, ampak je razmišljala izven okvirjev oziroma je povedala 

tudi stvari, ki jih ni opazila na sliki (npr. mama, riba, pes Neti …). Prav tako se je včasih 

osredotočila na kakšen detajl na sliki (npr. drevo, deklica, ki drži rožo …). V samo zgodbo pa 

je na koncu vključila tudi del svojega življenja. Opazila sem, da je deklico omenila le na 
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začetku, nato pa jo je v zgodbi malokdaj omenila oziroma jo je omenila skupaj s fantkom. 

Bolj se je osredotočila na dečka in psa. Zgodbo je na koncu tudi zaključila.   

 

Pri likovni dejavnosti se je deklica izrazito naslonila na ilustracijo Jelke Reichman, pri tem je 

upodobila dečka, psa in deklico. Prav tako je na sliki upodobila rožo, ki jo je v zgodbi le 

omenila, ni pa narisala žoge, ki ji je v zgodbi dala večji pomen. Deklica je pri ustvarjanju 

zapolnila ves slikovni format. Spodnji rob risalnega lista je uporabila kot talno površino. 

Točke so geometričnih oblik (krog, kvadrat, pravokotnik, trikotnik). Linije so aktivne ter 

potekajo v različne smeri. Večinoma so kratke, ravne in debele. Deklica uporablja toplo-

hladni kontrast ter kromatične barve (pestre, intenzivne). Deklica je upodobila figure 

centralno, na sredini risalnega lista, s čimer je nanje usmerila gledalčevo pozornost. Objekti 

na sliki so enakovredni (enaka velikost, teža), proporci so skladni s stopnjo likovnega razvoja. 

Človeški figuri imata trup z rokami (brez nog) in glavo. Med glavo in trupom je upodobila 

odebeljen vrat. Figuri se med seboj razlikujeta, deček je naslikan z modro barvo in kratkimi 

lasmi, deklica pa je naslikana z roza barvo in daljšimi lasmi, ki so speti v dva čopa. Na obrazu 

imata narisane tri črne pike, ki uprizarjajo oči in nos ter krajšo, ukrivljeno črto, ki uprizarja 

usta. Pred človeškima figurama je naslikala psa, ki ima telo upodobljeno v profilu, glava pa je 

naslikana frontalno. Živalska figura je sestavljena iz glave, trupa in udov (štirih nog) in repa.   

 

Nika (5. let) 

 

Slika 54: ilustracija, deklica Nika, 5. let 
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ANALIZA 

Na začetku deklica ni potrebovala nobenih dodatnih vprašanj, ampak je hitro začela 

pripovedovati svojo zgodbo. Pri pripovedovanju je zgodbo tudi naslovila. V zgodbo je 

vključila lastnost pravljice na koncu pripovedovanja (»Pravljice je konec in počil je lonec«). 

Zgodbo je pripovedovala s celim telesom. To pa verjetno zaradi tega, ker je pred realistično 

zgodbo na ilustracijo J. Reichman pripovedovala zgodbo na abstraktno ilustracijo Mete 

Wraber.  

Med pripovedovanjem se je nekajkrat zmotila, glede ženskega in moškega poimenovanja 

oziroma je kužka enkrat poimenovala z moškim spolom, drugič pa z ženskim. Tudi pri ljudeh 

se je nekajkrat zmotila. V zgodbo je vključila del svojega življenja (npr. da je njenega očeta 

stresla elektrika). Zgodba se ni navezovala le na stvari, ki so na ilustraciji, ampak je uporabila 

svojo domišljijo ter sestavila obsežno zgodbo z veliko detajli in drugimi stvarmi.  

 

Pri likovnem ustvarjanju je upodobila realistično zgodbo, pri tem je vključevala tudi elemente 

iz pripovedovanja pri abstraktni ilustraciji (sledi in preprogo iz rož). Narisala je deklico, ki 

skače po eni nogi do stola, kjer se nato usede. V risbo je vključila tudi dečka in žogo, kužka 

na preprogi in v ozadju potoček. Menim, da jo je bolj pritegnila realistična ilustracija, kateri je 

dala tudi večji poudarek, vendar pa se ji je zdela zanimiva tudi abstraktna, zato je vključila 

nekatere njene elemente. Deklica pri likovnem ustvarjanju ni zapolnila celotnega slikovnega 

formata. Vseeno pa je uravnoteženo razporedila elemente po slikovnem formatu. Na sliki 

izrazito izstopata človeški figuri, skladni z njeno stopnjo likovnega razvoja. Upodobila je 

človeka s trupom, glavo, odebeljenimi rokami in nogami. Figuram je dodala detajle (lasje, 

obleka), na osnovi katerih se ločita po spolu. Točke na formatu so različnih oblik. Pozornost 

pritegnejo še posebno tiste točke, ki predstavljajo odtis dekličine noge, ko je skakala po eni 

nogi do stola. Te točke potekajo od leve proti desni, in uprizarjajo gibanje. Pri tem lahko 

opazimo, da je deklica spremenila njihovo barvo, od vijolične do rdeče, vendar je to nastalo 

naključno. Deklica je pri ustvarjanju uporabljala toplo-hladni kontrast ter kromatične barve. 

Linije so večinoma medialne, saj orišejo obliko. Predmet, stol, je naslikala od strani, pri tem 

je stolu naslikala le dve nogi in naslonjalo. Ribnik, na desnem zgornjem robu, je naslikan 

tlorisno. Deklica je na sliki upodobila veliko detajlov, od dečkovih hlač, do preproge iz cvetja. 

Pri ustvarjanju se je zelo vživela in mi še enkrat obnovila svojo zgodbo.  

 

Nikolina (5. let) 
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ANALIZA 

Deklica je podajala zelo kratke odgovore in bila večino časa tiho, prikimavala ali ni vedela kaj 

bi odgovorila. Veliko je razmišljala, vendar so bili njeni odgovori kratki. Deklica tudi sicer ne 

želi veliko govoriti, ampak raje posluša in skomiga z rameni. To se opazi tudi pri sami zgodbi, 

kjer podaja le kratke odgovore in hoče hitro zaključiti. Potrebovala je veliko dodatne 

spodbude. 

 

Pri likovnem ustvarjanju je naslikala zgodbo, ki se jo je spomnila pri abstraktni ilustraciji. 

Ilustracija J. Reichman jo je manj pritegnila kot ilustracija M. Wraber. To se opazi tudi po 

dolžini zgodbe, zgodba pri abstraktni ilustraciji je daljša od zgodbe pri ilustraciji z 

realističnimi podobami.  

 

Rok (6. let) 

ANALIZA 

Deček ni potreboval pri nobeni zgodbi dodatnih spodbud. Le občasno sem mu zastavila 

kakšno vprašanje, če se mu je kje zataknilo oziroma ni znal nadaljevati. Prav tako sem kakšno 

vprašanje tudi zastavila, da sem sama lažje sledila zgodbi oziroma, da mi je bila bolj 

razumljiva. Deček je imel bujno domišljijo pri obeh zgodbah. Njegovo pozornost sta najprej 

pritegnila otroka in pa kuža, katerega je tudi poimenoval. Deček je povezal obe zgodbi in 

nekako sestavil eno samo, saj je v drugo zgodbo vključil tudi račke iz prve zgodbe. V to 

zgodbo je vključil življenjsko lekcijo glede nedopustnosti kraje tuje lastnine. Prav tako je 

zgodbo zaključil s pogosto uporabljenim zaključkom zgodb (živeli so do konca svojih dni). 

Pri tem je torej uporabil značilno zgradbo pravljice.  

 

Menim, da se je tako dobro odrezal tudi zaradi tega, ker je med pripovedovanjem drugih 

velikokrat prišel do nas in nas opazoval. Posledično je zastavljene naloge že pričakoval.    

 

Pri likovnem ustvarjanju se ni odločil, da bi upodobil realistično zgodbo, ampak ga je bolj 

pritegnila zgodba na ilustracijo Mete Wraber.  

 

Živa (5. let) 
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Slika 55: ilustracija, deklica Živa, 5 let 

ANALIZA 

Deklica je potrebovala veliko dodatnih vprašanj, prav tako je bil njen govor zelo tih in 

nerazumljiv, vendar je bilo vseeno moč razbrati o čem želi pripovedovati. Podajala je kratke 

odgovore. Pri prvem pripovedovanju je imela nekaj težav ni želela veliko govoriti. Vendar je 

s spodbujanjem začela opisovati, kaj je na sliki, kaj delata osebi in žival. Svojo zgodbo je 

zaključila tako, da so nastopajoči v zgodbi odšli spat.  

 

Pri likovnemu ustvarjanju se je deklica izrazito naslonila na ilustracijo Jelke Reichman, pri 

tem je upodobila deklico, ki ima v rokah rožo, dečka, ki meče žogo in ob strani psa. Okoli 

njih pa je narisala različne rastline in na nebu oblake ter sonce. Deklica pri ustvarjanju ni 

zapolnila celotnega slikovnega formata. Spodnji rob risalnega lista je uporabila kot talno 

površino, kjer je narisala potok z modro barvo. Na sliki so prisotne točke različnih oblik ter 

linije, aktivne in medialne, s katerimi je orisala objekte. Linije so različnih oblik: kratke, 

ukrivljene, sklenjene in nesklenjene, dolge … Uporabila je pestre barve, na sliki lahko 

opazimo toplo-hladni kontrast. Barve zaradi akvarelne tehnike niso izrazito močne. Opazimo 

prelivanje barv. Deklica je na risalnem listu upodobila dve človeški figuri, ki se razlikujeta 

glede na velikost in ostale detajle, ki so značilni za oba spola (obleka, frizura). Proporci so 

skladni s stopnjo likovnega razvoja. Človeški figuri sta sestavljeni iz trupa, glave in okončin. 

Pri dečku in deklici je odebelila roke, v katerih držita žogo oz. rožo. Na desnem spodnjem 

robu je naslikan pes. Na njegovi glavi je narisala dve piki, ki ponazarjata oči, ter dva velika 

trikotnika, ki predstavljata ušesa. Na zgornjem robu, je na levi strani narisala drevo oziroma 

rastline, kot so prikazane na ilustraciji Jelke Reichman, na desni strani pa je narisala sonce, 

kateremu je dodala tudi oči in usta, ter ga s tem počlovečila.   
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Luka (5. let) 

ANALIZA  

Deček je potreboval veliko dodatnih vprašanj. Njegovi odgovori so bili kratki. Večinoma je 

odgovarjal z da, ne ali ne vem. Pri tem pa sem vseeno pustila čas za razmislek in je na koncu 

le poskusil stvari tudi pojasniti, zakaj je na ilustraciji tako narisano. Njegova pripoved se je 

navezovala le na ilustracijo in stvari, ki jih je tam opazil, to se vidi predvsem pri njegovem 

odgovoru, da se hiš na ilustraciji ne vidi, zato niso blizu doma, mesta, vasi itd.  

 

Kljub temu, da je svojo pripoved končal s stavkom, da želi barvati, se ni odločil za realistično 

zgodbo, ampak ga je bolj pritegnila zgodba na abstraktno ilustracijo.   

 

SKUPNA ANALIZA 

Vsi otroci so na ilustraciji naprej opazili deklico, dečka in psa. Nekateri otroci so psa tudi 

poimenovali z izmišljenim imenom ali z imenom svojega kužka. Njihove zgodbe so tako 

temeljile na teh treh figurah. Polovica otrok je imela pri tem veliko domišljije in so razmišljali 

izven okvirjev ilustracije, polovica otrok pa je le naštevala stvari, ki so jih opazili na 

ilustraciji. Med temi otroki je bilo več deklic kot dečkov. Štirje dečki in dve deklici so preko 

ilustracije sestavili zgodbo, nekateri so uporabili tudi značilno zgradbo pravljic (začetek in 

konec zgodbe, nekateri tudi zaplet v zgodbi). Trije od teh otrok so v svojo pripoved vključili 

situacije iz svojega življenja.  

Zanimivo je tudi to, da je kar polovica otrok poimenovala psa, medtem ko so osebam rekli le 

fantek in punčka. Zgodbe so se velikokrat ponavljale oz. so imele skupne elemente, kot so 

npr. osebe, kuža, žoganje, nabiranje rožic itd. Le ena deklica je pri svojem pripovedovanju 

uporabila tudi dialog med osebami.  

 

Štirje otroci (en deček in tri deklice) so se odločili za likovno upodobitev ilustracije Jelke 

Reichman (slika 51). Vse tri deklice so na sliki upodobile oba otroka, fantka in punčko, ter 

psa. Deček pa je na svoji ilustraciji upodobil le fantka. Prav tako sta na večini slik (na treh) 

upodobljena ribnik in žoga, katerima so dali velik pomen tako v sami zgodbi kot tudi na 

ilustraciji. Le ena deklica je zapolnila ves slikovni format. Lahko opazimo tudi, da se je 

polovica otrok izrazito naslonila na ilustracijo Jelke Reichman.  
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9.3   ABSTRAKTNA ILUSTRACIJA 1 

 

Slika 56: Abstraktna ilustracija (ilustratorka Meta Wraber, iz knjige Labrador in nove pesmi; 

avtor Kajetan Kovič, 2014, str. 28) 

Vir: Kovič, K. (2014). Labrador in nove pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Ella (5. let) 

ANALIZA 

Deklica je potrebovala veliko dodatnih vprašanj. Njeni odgovori so bili večinoma kratki, prav 

tako se je njeno pripovedovanje pretežno nanašalo na samo sliko. Zanimivo je, da je kamne 

oz. skale in bodice med seboj združila v nekakšne lizike. Deklica je pri razlagi stvari 

uporabila veliko domišljije.   

 

Pri likovnem ustvarjanju se ni odločila za upodobitev zgodbe na ilustracijo Mete Wraber, 

ampak jo je bolj pritegnila ilustracija z realističnimi podobami Jelke Reichman.  
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Gašper (5. let) 

 

Slika 57: ilustracija, deček Gašper, 5. let 

ANALIZA 

Deček ni želel veliko govoriti, potreboval je veliko dodatnih spodbud. Če česa ni vedel je 

samo skomignil z rameni ali rekel, da ne ve. Njegova zgodba se je na začetku navezovala le 

na stvari, ki jih je opazil na ilustraciji, nato pa je razmišljal tudi izven okvirjev in omenil 

velikana. Pri tem je imel bujno domišljijo. Med pripovedovanjem naju je zmotila pomočnica 

vzgojiteljice, ki se je pogovarjala z ravnateljico. 

 

Pri likovnem ustvarjanju se je odločil za upodobitev abstraktne zgodbe na ilustracijo Mete 

Wraber. Upodobil je kamne, vodo in travo, velikana ter velikanovo jamo. Na sliki je dobro 

upodobil svojo pripoved in se šele pri ustvarjanju sprostil ter mi še enkrat povedal, kako 

zgodba poteka oziroma kaj dela velikan. Deček pri ustvarjanju ni zapolnil celotnega 

slikovnega formata. Spodnji rob risalnega lista je uporabil kot talno površino. Na tej površini 

je z ukrivljeno linijo uprizoril jamo velikana. Zraven jame pa je upodobil človeško figuro, 

velikana. Proporci velikana so skladni s stopnjo likovnega razvoja. Velikan je sestavljen iz 

glave, trupa in okončin. Pri velikanu lahko opazimo transparentnost, saj se vidi kako drži v 

rokah kamen. Na glavi je deček narisal dve piki in črto, ki ponazarjajo oči in usta. Roke so 

odebeljene, saj imajo pomembno funkcijo, oziroma jim je deček dal posebno moč, da lahko 
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velikan meče kamne. Na sliki so torej prisotne oblike, ki so različnih velikosti. Kamni so 

obarvani z modro barvo in so narisani nad velikanovo jamo. Ker gre za nekakšno zaporedje, 

lahko vidimo, kako velikan vrže kamen ter kako kamen leti po zraku nad jamo. Deček je dal 

velik poudarek na velikana in kamne, medtem ko je jamo narisal samo z eno linijo in pri tem 

ni dodal nobenih detajlov. Na sliki je uporabil nevtralno, črno barvo in dve primarni barvi 

(rumeno in modro). Pri tem je prišlo ponekod tudi do prelivanja teh dveh, zato lahko tam 

zasledimo zeleno barvo. Barve so lazurne zaradi tehnike akvarel.  

 

Jakob (6. let) 

ANALIZA 

Deček na začetku ni vedel, kaj naj pove, oziroma je na sliki opazil le čičke račke. Ponovno 

sem ga spodbudila k razmisleku o zgodbi in mu rekla, naj pozorno pogleda, če morda opazi še 

kaj drugega. Potem je deček opazil različne stvari in s pomočjo vprašanj sestavil kratko 

zgodbo, polno domišljije. Njegovi odgovori so bili kratki, vendar so se med seboj povezovali 

in zgodbo je zaključil tako, da so bitja umrla.  

 

Pri likovnem ustvarjanju se ni odločil za upodobitev abstraktne zgodbe, ampak je upodobil 

realistično zgodbo na ilustracijo Jelke Reichman. Kljub temu, da je zgodbo na ilustracijo z 

realističnimi podobami povedal kot prvo, si jo je pri ustvarjanju vseeno dobro zapomnil in jo 

narisal precej natančno.  

 

Julija (5. let) 

 

Slika 58: ilustracija, deklica Julija, 5. let 
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ANALIZA 

Deklica je potrebovala veliko dodatnih vprašanj. Njeni odgovori so bili kratki in njeno 

pripovedovanje se je navezovalo le na sliko.  

 

Pri likovnem ustvarjanju ob ilustraciji Mete Wraber, se je deklica izrazito zgledovala po 

originalni ilustraciji (slika 56). Upodobila je dva kamna, vejice in dve skali. Narisala je vse 

tisto, o čemer je predhodno tudi pripovedovala. Deklica ni zapolnila celotnega slikovnega 

formata. Na njeni sliki lahko opazimo točke, črte in pike, ki ponazarjajo vejice. Prav tako 

lahko opazimo različne linije; sklenjene in nesklenjene, kratke in dolge. Na sredini risalnega 

lista je upodobila kamna, ki ju je obrobila s črno barvo ter ju nato pobarvala po istem vrstnem 

redu: vijolična, rdeča in rumena. Na spodnjem levem robu pa je naslikala dve skali, kjer je ena 

bolj zaobljena, druga pa bolj oglata. Pri ustvarjanju je uporabila vse tri primarne barve in 

vijolično ter nevtralno, črno barvo. Opazi se toplo-hladni kontrast in svetlo-temni kontrast. 

Objekti so narisani iz sprednje strani. Na sliki se opazi dekličino pripovedovanje, saj je vejice 

in en kamen naslikala nad skalo, medtem ko je drug kamen naslikala nad tlemi, saj kot je 

opisano v sami pripovedi, na tla pade le en kamen.   

 

Lana (5. let) 

 

Slika 59: ilustracija, deklica Lana, 5. let 
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ANALIZA 

Deklica je odgovarjala s kratkimi odgovori in stvari na sliki ni povezala v zgodbo. Kljub temu 

pa ni opisovala le stvari, ki jih je videla na ilustraciji, ampak je razmišljala bolj široko, kot je 

npr. od kod so ta velikonočna jajčka, kdo jih barva itd.  

 

Pri likovnem ustvarjanju je na list papirja naslikala veliko različnih jajc in velikonočnega 

zajčka. Deklica je pri ustvarjanju tudi ugotavljala, kako se barve med seboj mešajo ter pri tem 

poskušala ustvariti čim več različnih barvnih jajc. Pri slikanju se je bolj vživela in mi začela 

zraven pripovedovati, kaj vse slika in katere barve je zmešala, da je dobila novo barvo. 

Abstraktna ilustracija Mete Wraber jo je bolj pritegnila kot realistična ilustracija Jelke 

Reichman. Deklica pri ustvarjanju ni zapolnila celotnega slikovnega formata, kaže pa 

instinktivno željo po uravnoteženju kompozicije v likovnem prostoru, saj je objekte dobro 

razporedila po celotnem risalnem listu. Objekti so različnih velikosti in oblik, saj uprizarjajo 

različna velikonočna jajca. Prav tako lahko opazimo prelivanje barv. Prihaja do toplo-

hladnega in svetlo-temnega kontrasta. Zaradi tehnike akvarel, so barve pastelne. Pri 

ustvarjanju je deklica uporabila vse barve iz barvnega kroga in tudi črno barvo. Na sliki je 

upodobila tudi živalsko figuro, zajca, ki ga je v celoti naslikala v profilu. Na obrazu mu je 

narisala tri rjave pike, ki ponazarjajo oči in usta ter živali dodala tudi ušesa in rep.  

 

Leon (5. let) 

 

Slika 60: ilustracija, deček Leon, 5. let 



68 

 

ANALIZA 

Deček je na sliki opazil jajca in pridelke kombajna. Opazila sem, da želi v zgodbo umestiti 

doživljanje iz svojega življenja, zato ga nisem prekinjala. Sem ga pa poskušala s podvprašanji 

napeljati nazaj na ilustracijo Mete Wraber, vendar je deček velikokrat vprašanja preslišal in 

nadaljeval s svojo pripovedjo. Vseeno pa se je njegov govor navezoval na sliko oziroma je iz 

slike črpal svoje življenjske dogodke.  

Med najinim pogovorom so naju konstantno motili otroci, ki so hodili do svojih omaric in 

pospravljali risbe, kasneje pa so mimo hodili tudi, ker jih je zanimalo kaj počneva zunaj 

igralnice.  

 

Pri likovnem ustvarjanju ga je pritegnila abstraktna ilustracija, zato je na risalnem listu 

naslikal jajca, pridelke kombajna ter odgriznjeno koruzo. Deček pri slikanju ni zapolnil 

celotnega risalnega lista. Na spodnjem robu slike je naslikal tri koruze z modro barvo. Na sliki 

lahko opazimo svetlo-temni kontrast in postopno spreminjanje barve, saj je koruza na levi 

strani bolj svetla in ne pestra od koruze na desni strani. Tudi jajci se razlikujeta po svetlosti 

barve. Ker so barve ponekod bolj izrazite in drugje manj, lahko to pripisujemo tehniki 

akvarel. Na jajcih lahko opazimo tudi toplo-hladni kontrast. Deček je pri slikanju uporabil dve 

primarni barvi (modro in rumeno), nevtralno barvo (črno) in terciarno barvo (rjavo). Na sliki 

lahko opazimo linije, predvsem je izrazita aktivna linija, ki je prikazana na pridelkih 

kombajna, in sicer uprizarja rast rastlin.   

 

Maša (6. let) 

ANALIZA 

Na začetku je imela deklica precej težav, saj ni vedela, kako bi začela in kaj je pravzaprav 

prikazano na ilustraciji Mete Wraber. Vendar sem jo pri tem spodbujala in kmalu je začela 

pripovedovati zgodbo. Pri tem je svojo zgodbo začela z značilno zgradbo pravljic »Nekoč 

pred davnimi časi«. V svojo zgodbo je vključila drevesa, pri tem se je osredotočila na iglice, 

ki so jo spominjale na drevo, in jajčaste oblike, ki so jo spominjale na kamne. Razmišljala je 

izven okvirjev, saj je v zgodbo vključila tudi ljudi in omenila današnji problem s sekanjem 

dreves. Pri pripovedovanju zgodbe je uporabila tudi kratek samogovor dreves.  

 

Pri likovnem ustvarjanju se ni odločila za upodobitev abstraktne zgodbe, saj jo je zgodba na 

ilustracijo Jelke Reichman bolj pritegnila.  
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Rok (6. let) 

 

Slika 61: ilustracija, deček Rok, 6. let 

ANALIZA 

Deček ni potreboval pri nobeni zgodbi dodatnih spodbud. Le občasno sem mu zastavila 

kakšno vprašanje, če se mu je kje zataknilo oziroma ni znal nadaljevati. Prav tako pa sem 

kakšno vprašanje tudi zastavila, da sem sama lažje sledila zgodbi oziroma, da mi je bila bolj 

razumljiva. Zgodba se ni navezovala le na stvari, ki so bile na ilustraciji, ampak je svojo 

pripoved razširil, pri tem uporabil domišljijo in zgodbo navezal na temo morja in gusarjev. 

Vseskozi pa je zgodba vključevala velikonočna jajca, ki jih je opazil na ilustraciji.  

 

Menim, da se je tako dobro odrezal tudi zaradi tega, ker je med pripovedovanjem drugih 

velikokrat prišel do nas in opazoval kaj počnemo. Tako da si je že predstavljal, kaj se 

pričakuje od njega.  

 

Pri likovnem ustvarjanju je upodobil zgodbo na ilustracijo Mete Wraber, saj sta ga jajci zelo 

pritegnili in jima je dal na sliki velik pomen. Narisal je dve velikonočni jajci, kakor sta bili 

naslikani na ilustraciji. Upodobil je tudi morskega psa ter rožo mesojedko, ki pa je v zgodbi ni 

omenil. Velikonočni jajci, je v primerjavi z rastlino in živaljo, narisal večji, saj jima je v 

zgodbi namenil tudi večji poudarek. Deček ni zapolnil celotnega slikovnega formata. 
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Elementi so naslikani na sredini risalnega lista. Spodnji rob lista je uporabil kot talno 

površino, na katero je narisal morskega psa in rožo mesojedko. Oblika morskega psa je 

domišljijska, saj ga je deček upodobil na način, kot si ga predstavlja. Žival je sestavljena iz 

glave, trupa in udov (štiri noge in rep). Glavo ima naslikano z rdeča-roza barvo. Na glavi ima 

dve piki in eno vijolično črto, ki ponazarjajo oči in usta. Žival ima tudi dolg vrat. Na sredini 

formata pa je deček naslikal dve velikonočni jajci, ki se po velikosti razlikujeta med seboj. 

Deček spontano uporabi toplo-hladni kontrast, barve so precej neizrazite, pastelne, kar je 

posledica likovne tehnike (akvarel). Na ilustraciji lahko opazimo različno velike točke, ki so 

tudi različnih oblik, opazimo pa tudi različne linije, ki se razlikujejo po debelini, obliki, 

dolžini itd. Prisotne so vse tri vrste linij (aktivna, medialna in pasivna).  

 

SKUPNA ANALIZA 

Nekatere teme so se med otroki ponavljale, kot so npr. padanje kamnov, velika noč, jajca, 

bodice itd. Kljub temu so nekateri otroci svojo zgodbo pripovedovali na temo kmetije, morja, 

rasti dreves itd. To se je večkrat pojavilo pri dečkih, ki so pogosteje razmišljali izven okvirjev. 

Pri deklicah se je zgodba večinoma navezovala na kamne/skale, bodice/vejice ali drevo. Dve 

deklici in dva dečka pa so v zgodbi opazili jajca in to povezali z Veliko nočjo. Zanimivo je 

tudi to, da so nato le dečki to povezali še s piščančki. Dve deklici sta v svojo pripoved 

vključili tudi ljudi, medtem ko so pri dveh dečkih nastopali domišljijski liki, gusarji in 

velikan. Eden izmed dečkov je v svojo pripoved vključil tudi življenjske dogodke. Prav tako 

lahko opazimo tudi, da se je le pri enem dečku pojavila tabu tema, smrt. Ena deklica pa je v 

svojo pripoved vključila kratek dialog oziroma samogovor in značilen stavek pravljice, 

»Nekoč pred davnimi časi …«. Deklice so potrebovale več dodatnega spodbujanja.  

 

Pet otrok (dve deklici in trije dečki) se je odločilo za upodobitev te abstraktne ilustracije Mete 

Wraber (slika 56). Dva otroka, deček in deklica, sta se izrazito naslonila na ilustracijo 

avtorice. Deklica je objekte naslikala točno tako, kot je prikazano na ilustraciji Mete Wraber. 

Na vseh slikah lahko opazimo okroglo-podolgovate oblike, ki uprizarjajo kamne ali jajca. 

Zaradi tega lahko trdimo, da jih je to najbolj pritegnilo, saj so vsi otroci naslikali to obliko. 

Trije otroci so na sliki upodobili tudi figure; en deček je upodobil človeško figuro, drug deček 

in deklica pa sta na svoji ilustraciji upodobila živalski figuri, morskega psa in zajca. Nihče od 

otrok ni zapolnil celotnega slikovnega formata.  
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9.4   ABSTRAKTNA ILUSTRACIJA 2 

 
Slika 62: Abstraktna ilustracija (ilustratorka Meta Wraber, iz knjige Labrador in nove pesmi; 

avtor Kajetan Kovič, 2014, str. 7) 

Vir: Kovič, K. (2014). Labrador in nove pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Ian (5. let) 

ANALIZA 

Pri abstraktni ilustraciji Mete Wraber (slika 62) ni imel večjih težav, ampak je hitro pričel 

pripovedovati. Njegovo pripovedovanje se je nanašalo na stvari, ki jih je opazil na ilustraciji. 

Pri tem je imel zanimive ideje in stvari je med seboj dobro povezoval. Osredotočil se je na 

detajle in poskušal obrazložiti vse, kar je opazil na sliki ter opažanja povezati v poved 

oziroma, pojasnilo uporabnosti predmeta. 

 

Pri ustvarjanju se ni odločil za upodobitev abstraktne zgodbe, ampak ga je bolj pritegnila 

ilustracija z realističnimi podobami od Jelke Reichman.   
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Izak (5. let) 

 

Slika 63: ilustracija, deček Izak, 5. let 

ANALIZA 

Deček je potreboval veliko dodatne spodbude, saj sam ni znal nadaljevati pripovedovanja. 

Njegovi odgovori so bili kratki in večinoma je le opisoval, kaj je na sliki.  

 

Pri likovnem ustvarjanju se je odločil za upodobitev abstraktne zgodbe na ilustracijo Mete 

Wraber. Spodnji rob risalnega lista je izbral za talno površino, na kateri je upodobil goro, 

drevo z grozdjem in človeka. V risbo je vključil osebo, ki je v pripovedovanju ni omenil. 

Deček pri ustvarjanju ni zapolnil celotnega slikovnega formata. Pri tem je spontano uporabil 

toplo-hladni kontrast, barve pa so precej neizrazite, pastelne, kar je posledica likovne tehnike 

(akvarel). Objekti na sliki so enakovredni (enaka velikost, teža), proporci so skladni s stopnjo 

likovnega razvoja. Figura je sestavljena iz trupa, glave in okončin (rok in nog). Na glavi so 

narisane dve piki in ena črta, ki ponazarjajo oči in usta. S temnejšo in bolj izrazito barvo pa je 

naslikal drevo z grozdjem, ki raste iz barvne gore. Zaradi barv drevo pride v ospredje oz. ga 

najprej opazimo, podobno kot ga je deček najprej opazil na abstraktni ilustraciji (slika 62).  

 

Lara (5. let) 

ANALIZA 

Na začetku je deklica potrebovala veliko dodatnih vprašanj in je pri tem le naštevala stvari, ki 

jih je opazila na ilustraciji. Kasneje se je iz tega razvila zgodba, kjer je uporabila svojo 
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domišljijo in ilustracijo nadgradila oz. je razmišljala izven okvirjev. V zgodbo je tako 

vključila stvari, kot so npr. metuljček, ladja, otok, otroci itd. Vključila je tudi del svojega 

življenja (npr. presajanje ribeza, Šmarna gora). Deklica je drugače zelo tiha in sem bila nad 

njenimi odgovori zelo presenečena.  

 

Pri ustvarjanju se ni odločila za upodobitev abstraktne ilustracije Mete Wraber, ampak jo je 

bolj pritegnila realistična zgodba.  

 

Luka (5. let) 

 

Slika 64: ilustracija, deček Luka, 5. let 

ANALIZA 

Deček je na začetku potreboval malo več spodbud, nato pa se je sprostil. Začel je razlagati o 

nastanku dinozavrov in kaj se je iz njih nato razvilo. Ta tema mu je bila blizu, tako da se je 

tudi zaradi tega malo bolj razgovoril. Prav tako je v svoje pripovedovanje vključil dogodke iz 

svojega življenja, predvsem dogajanje na morju. Pri tem ga nisem želela preveč omejiti in 

sem ga pustila prosto pripovedovati, vsake toliko časa pa sem mu zastavila tudi kakšno 

vprašanje glede ilustracije. 

 

Pri likovnemu ustvarjanju se je odločil za abstraktno zgodbo na ilustracijo Mete Wraber. 

Deček pri ustvarjanju ni zapolnil celotnega slikovnega formata. Spodnji rob risalnega lista je 

uporabil kot talno površino. Na tej površini je naslikal dinozavra. Živalski figuri je naslikal 

glavo, trup in dve nogi. Trup je naslikal od strani, medtem ko je glavo naslikal od spredaj. Na 

glavi je narisal dve piki in eno črto, ki ponazarjajo oči in usta, ter dodal tudi ušesa. Dinozaver 
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je poseben tudi zaradi dolgega vratu in odebeljenih nog. Na sliki lahko opazimo svetlo-temni 

in toplo-hladni barvni kontrast. Lahko opazimo, da je deček večinoma uporabljal rumeno in 

modro barvo, zeleno ter nevtralno, črno barvo. Med slikanjem je spoznal novo tehniko, ki jo 

je potem z veseljem uporabil in sicer je najprej po nesreči poškropil s čopičem po listu 

papirja, nato pa je videl, da je slika še bolj zanimiva in je poskušal to ponoviti. Zato je list 

poškropil z različnimi barvami. Kasneje je razložil, da gre za kamne, ki jih nese veter.  

 

Žana 1 (6. let) 

 

Slika 65: ilustracija, deklica Žana, 6. let 

 

ANALIZA 

Na začetku pripovedovanja je le naštevala stvari, ki jih je opazila na sliki. Potrebovala je 

dodatne spodbude oziroma vprašanja, saj ni znala sama nadaljevati svoje pripovedi. V svojo 

pripoved je vključila tudi stvari iz svojega življenja (npr. gozd v Pirničah, prijateljico Lano). 

Njena pripoved je bila kratka in prav tako njeni odgovori. Ocenila sem, da ne želi veliko 

govoriti, saj je hitro zaključila svojo zgodbo, in sicer na način, da so šle osebe v zgodbi spat.  

 

Pri likovnem ustvarjanju se je odločila za upodobitev zgodbe, ki je nastala na osnovi 

abstraktne ilustracije. Pri ustvarjanju ni zapolnila celotnega slikovnega formata. Spodnji rob 

risalnega lista je izbrala za talno površino. Na tej površini je upodobila hrib, na katerem 
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rastejo maline. Na desnem spodnjem robu, zraven hriba, je naslikala deklico s košaro. Figura 

je sestavljena iz glave, trupa in okončin. Figuri je določila tudi spol, saj je pri tem naslikala 

detajle (dolge lase s pentljo, krilo). Zaradi tehnike akvarel je pri figuri prišlo do prelivanja 

barv, kljub temu pa lahko na glavi opazimo le dve modri piki, ki ponazarjata oči. Pri 

upodabljanju rastlin lahko zaznamo, da je deklica upodobila grm (drevo), na katerem rastejo 

maline in sadež, torej malino. Upodobila jih je enakovredno (enaka velikost in teža). Na 

zgornjem robu risalnega lista je naslikala oblake in dve sonci. Objekte je dobro porazdelila po 

slikovnem formatu. Opazimo lahko točke, s katerimi je ponazorila maline. Prav tako pa je 

upodobila različne linije (krive in ravne, sklenjene in ne sklenjene, dolge in kratke itd.). Na 

sliki so prikazane različne barve iz barvnega kroga. Deklica je uporabljala toplo-hladni 

kontrast. Kljub temu, da je bila njena pripoved kratka oziroma je odgovarjala s kratkimi 

odgovori, se je pri likovnem ustvarjanju zelo potrudila.  

 

Žana 2 (5. let) 

 

Slika 66: ilustracija, deklica Žana, 5. let 

ANALIZA 

Deklica je imela kar nekaj težav, saj ni vedela kako naj začne. Prav tako je potrebovala veliko 

dodatnih spodbud. Njeni odgovori so bili kratki in enostavčni. Na začetku je le naštevala 

stvari, ki jih je opazila na ilustraciji. Zgodbo je zaključila tako, da sta šli deklica in njena mati 

spat. Goro v zgodbi je poimenovala Triglav, kar pomeni, da je črpala stvari iz svojega 

življenja.   



76 

 

 

Pri likovnem ustvarjanju se je odločila za upodobitev zgodbe, osnovane na abstraktni 

ilustraciji Mete Wraber. Spodnji rob risalnega lista je izbrala za talno površino. Na površini je 

naslikala deklico, ki je odšla v gore nabirat maline. Tako je torej naslikala tri gore/skale, ki 

ponazarjajo Triglav iz dekličine zgodbe. Vsako goro je naslikala z drugo barvo in nekoliko 

drugačno obliko. Ena je bolj špičasta, druga je zaobljena in tretja bolj kvadratna. Na levi in 

desni gori je v ospredju naslikala tudi grm z malinami. Na sredino formata pa je umestila 

deklico, ki ima izrazito veliko glavo. Na glavi ima tri pike in eno črto, ki ponazarjajo oči, nos 

in usta. Njeni lasje so tako dolgi, da segajo do tal. Figuri ni dorisala okončin. Na zgornjem 

robu risalnega lista je upodobila mavrico, ki je v zgodbi ni omenila. Na zgornjem desnem 

robu pa je naslikala tudi sonce, ki mu je dala človeški videz (obraz). Deklica je spontano 

uporabljala toplo-hladni kontrast, prav tako lahko zasledimo tudi svetlo-temni kontrast. Talno 

površino je deklica poslikala z dvema različnima modrima odtenkoma. Barve so večinoma 

zelo izrazite. Pri ustvarjanju je uporabila vse barve iz barvnega kroga in tudi nevtralno, črno 

barvo.  

 

SKUPNA ANALIZA 

Otroci so potrebovali veliko dodatne spodbude in podvprašanj. Večinoma so pričeli tako, da 

so najprej našteli stvari, ki so jih opazili na ilustraciji, kasneje pa so trije otroci to povezali v 

zgodbo. Otroci so na ilustraciji večinoma opazili podobne stvari, kot so skale, maline, 

grozdje, drevesa itd. Dva otroka sta kot kraj dogajanja navedla Triglav. Dva otroka pa sta za 

kraj dogajanja določila gozd. Trije otroci so svojo zgodbo tudi nadgradili, pri tem so uporabili 

svojo domišljijo in opisali stvari, ki jih niso opazili na ilustraciji oziroma so se osredotočili na 

eno stvar in iz te izpeljali svojo zgodbo. Deklica se je osredotočila na morje in pri tem opisala, 

kako je mati z otroki potovala do otoka, dečka pa sta se navezala na veter/vrtinec in na vesolje 

ter razvoj dinozavrov. 

Zanimivo je tudi to, da so deklice v zgodbo vključile ljudi, medtem ko se pri dečkih ti niso 

pojavili. Prav tako so vse deklice v svojo pripoved vključile dogodke iz svojega življenja, 

medtem ko je bil pri dečkih tovrsten primer le en sam.   

 

Štirje otroci (dve deklice in dva dečka) so se odločili za upodobitev te abstraktne ilustracije 

Mete Wraber (slika 62). Na vseh slikah je prisotna figura, na treh slikah človeška in na eni 

živalska. Prav tako so povsod prisotni tudi kamni, skale ali celo gore, vendar pa so jih otroci 

različno upodobili. Na eni sliki (slika 64) so kamni upodobljeni kot pike, ki so razpršene po 
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formatu, na drugi sliki (slika 63) pa je gora naslikana kot mavrica, na kateri rastejo rastline. 

Pri obeh deklicah so gore naslikane s črno, pri drugi tudi z rjavo in roza barvo. Na slednji 

rastejo maline. Tako lahko torej opazimo, da so kar na treh slikah prisotne rastline, med temi 

so na dveh prikazane maline. Nihče od otrok ni zapolnil celotnega slikovnega formata, vsi pa 

so si spodnji rob risalnega papirja izbrali za talno površino. Prav tako lahko opazimo, da sta 

obe deklici naslikali žensko figuro, ki nabira maline, ter na zgornjem robu naslikale tudi 

sonce, medtem ko se pri fantih to ne pojavi (ne moremo določiti spola).  

 

9.5   ABSTRAKTNA ILUSTRACIJA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 67: Abstraktna ilustracija (ilustratorka Meta Wraber) 

Vir: Pridobljeno 25. 6. 2017 s https://www.pinterest.se/pin/169659110936885769/ 

 

Lovro (6. let) 
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Slika 68: ilustracija, deček Lovro, 6. let 

ANALIZA 

Pri pripovedovanju je deček na začetku potreboval malo spodbude, vendar je kasneje, ko se je 

vživel v zgodbo, začel samostojno pripovedovati in je sestavil zanimivo ter dolgo zgodbo. V 

samo zgodbo je vključil tudi izkustva iz svojega življenja, tako se je npr. navezoval na 

kmetijo in pri tem omenil svoje prijatelje. V zgodbi je zaslediti tudi veliko agresivnosti, kot so 

lovljenje in ubijanje roparjev ter prisotnost parkljev. V zgodbo se je resnično vživel in videl 

na mavrici veliko zanimivih stvari ter iz tega izpeljal svojo pripoved. Pri tem je nanizal tudi 

nekaj zanimivih besed, kot so npr. kopalški stroj. Navajal je število policajev, parkljev in 

roparjev ter na začetku povedal tudi koliko je krav in kako velika je hiša, v svojo zgodbo je 

torej vključeval tudi števila.  

Pri pripovedovanju ni le našteval stvari, ampak je to, kar je opazil na ilustraciji poskušal 

vpeljati v svojo zgodbo. Deček je zgodbo končal z jasnim zaključkom. 

 

Pri likovnem ustvarjanju je upodobil zgodbo, ki je nastala ob abstraktni ilustraciji, ki ga je 

bolj pritegnila od zgodbe na ilustracijo Jelke Reichman z realističnimi podobami. Deček je 

zapolnil ves slikovni format. Naslikal je mavrico in na njej hiše. Narisal je tudi štiri roparje in 

dva policaja. Na risbi lahko najdemo tudi zajčke, ki jih v zgodbi sicer ni omenil. Vse človeške 

figure so upodobljene na podoben način, in sicer so sestavljene iz glave, trupa in okončin (nog 

in rok). Na glavi imajo dve piki in eno črto, ki ponazarjajo oči in usta. Proporci so skladni s 

stopnjo likovnega razvoja. Figure se razlikujejo po tem, da sta policista upodobljena z modro 

barvo in imata na glavi klobuk, roparji pa so naslikani z rjavo in črno barvo, dva izmed njih 

imata naslikane tudi lase. Prav tako se razlikujejo po velikosti. Zajce je naslikal z različnih 

perspektiv, en zajec je prikazan na dveh nogah, drug pa iz strani, a ima glavo vseeno 

naslikano od spredaj. Na glavi zajca je narisal tri pike, ki predstavljajo oči in usta. Dodal je 

detajl - zajčja podolgovata ušesa. Na sliki pa opazimo tudi hiše, ki so sestavljene iz 

geometrijskih likov, kvadrata ali pravokotnika in trikotnika. Vsi objekti so transparentni. 

Deček je pri slikanju uporabljal kromatične pestre barve, spontano je uporabljal tudi svetlo-

temni in toplo-hladni kontrast.        
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Luka (5. let) 

 

Slika 69: ilustracija, deček Luka, 5. let 

 

ANALIZA 

Deček je potreboval dodatno spodbudo, da je nadaljeval svojo pripoved. Vseeno pa je pri tem 

imel veliko zanimivih odgovorov. Njegova pripoved se je navezovala na stvari, ki jih je opazil 

na ilustraciji, kot so npr. mavrica, ognjemet, želodi in kostanji, ter je iz tega izpeljal svojo 

kratko zgodbo. Deček je pri svojem pripovedovanju tudi pojasnil, kako nastane mavrica. 

Svojo pripoved je zaključil tako, da mavrice ne bo nikoli več in tudi z glasom je ponazoril, da 

je sedaj konec.   

 

Pri likovnem ustvarjanju ga je zelo pritegnila abstraktna ilustracija Mete Wraber (slika 67), 

saj mi je že takoj povedal, katero zgodbo bo naslikal, še preden sem mu razložila, kaj bo počel 

in dala pripomočke za ustvarjanje. Izrazito se je naslonil na ilustracijo avtorice Mete Wraber. 

Na risalni papir je naslikal mavrico in pri tem uporabil različne barve. Tako je uporabil vse 

kromatične barve in črno barvo in pri tem pazil, da si med seboj niso bile podobne. V kot je 
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narisal tudi manjšo mavrico ter kostanje in želode. Na dnu pa je narisal še ognjemet. Na sliki 

lahko opazimo točke, ki so prikazane v zgornjem levem robu (uprizarjajo kostanje in želode) 

in na spodnjem desnem robu (uprizarjajo ognjemet). Prav tako so izrazite linije, ki so 

različnih oblik, debelin, dolžine, ukrivljenosti itd. Linije so večinoma aktivne. Deček 

spontano uporablja toplo-hladni kontrast, ki je viden na obeh mavricah. Barve niso izrazito 

močne in pestre, zaradi tehnike akvarel. Deček ni zapolnil celotnega slikovnega formata, kaže 

pa instinktivno željo po uravnoteženju likovne kompozicije v slikovnem prostoru, saj je 

objekte dobro razporedil po risalnem papirju.  

 

Nika (5. let) 

ANALIZA 

Na začetku sem deklico spodbujala z dodatnimi vprašanji, da je nadaljevala zgodbo. Vendar 

se je kmalu sprostila in sama začela pripovedovati. Deklica se je vživela v zgodbo in mi želela 

povedati čim več. Pri tem se je tako vživela, da je pripovedovala kar s celim telesom in 

uporabila ves prostor v igralnici. V zgodbo je umestila tudi stvari iz svojega življenja (npr. 

Šmarna gora, vrtec, izdelki itd.). Njen govor je bil živahen. Zgodbo je na koncu zaključila z 

značilno zgradbo pravljice, in sicer »Počil je lonec in pravljice je konec«.  

 

Pri likovnem ustvarjanju se ni odločila za upodobitev abstraktne zgodbe, saj jo je zgodba na 

ilustracijo z realističnimi podobami od Jelke Reichman bolj pritegnila. Vendar pa je pri 

slikanju vključila tudi elemente iz pripovedovanja pri abstraktni ilustraciji (sledi in preprogo 

iz rož).   

 

Nikolina (5. let) 
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Slika 70: ilustracija, deklica Nikolina, 5. let 

ANALIZA 

Deklica je podajala zelo kratke odgovore in bila večino časa tiho, prikimavala ali pa ni vedela 

kaj bi odgovorila. Deklica tudi sicer ni preveč zgovorna in raje posluša. To se opazi tudi pri 

sami zgodbi, kjer ne želi veliko govoriti in hoče hitro zaključiti. Potrebovala je veliko dodatne 

spodbude oziroma vprašanj, s čimer sem poskušala iz nje izvabiti njeno domišljijo. Zgodbo je 

zaključila tako, da sta šli punčka in stonoga spat. Mavrico je povezala z zakladom, kot je to 

navadno napisano v pravljicah.   

 

Pri likovnem ustvarjanju se je bolj vživela. Na risalnem papirju je upodobila mavrico, deklico, 

ki se sprehaja po mavrici in dečka, ki ga v zgodbi ni omenila. Z ukrivljeno črto je upodobila 

mavrico, ki zaobjame prostor in v katerem so naslikani še ostali objekti. Naslikala je dve 

figuri, dečka in deklico, ki sta sestavljena le iz glave in zgornjega trupa ter rok. Na glavi imata 

dve piki in eno črto, ki uprizarjajo oči in usta. Figuri lahko ločimo po spolu, zaradi različne 

dolžine las. Ob deklici je upodobila stonogo, z različnimi odtenki rjave barve. Stonogo je 

naslikala s kratkimi črtami. Deklica ni zapolnila celotnega slikovnega formata. Spontano je 

uporabljala toplo-hladni kontrast, barve so precej izrazite. 

 

Vid (5. let) 



82 

 

 

Slika 71: ilustracija, deček Vid, 5. let 

 

ANALIZA 

Deček se je v ilustracijo vživel, zdela se mu je celo tako zabavna, se je začel smejati. Slika ga 

je zelo pritegnila in zamislil si je, da predstavlja veliko goro narejeno iz klobase. Pri tem je v 

zgodbo vključil tudi del svojega življenja, in omenil Šmarno goro. Ilustracija Mete Wraber ga 

je tako pritegnila, da je nato zgodbo tudi naslikal, in sicer je na list papirja narisal dolgo 

klobaso, ljudi, hiše in drevesa. Deček pri ustvarjanju ni zapolnil celotnega slikovnega formata.  

Zgodbo je naslikal na zgornjem delu risalnega lista, na sredini papirja je z različnimi barvami 

narisal dolgo klobaso, na njej rjava drevesa in na vsaki strani dreves naslikal hišo s črno 

barvo. Ob strani gore iz klobas je naslikal ljudi. Objekti na sliki so enakovredni (enaka 

velikost, teža), proporci so skladni s stopnjo likovnega razvoja. Ljudje so sestavljeni iz trupa, 

glave in okončin. Obraz določajo oči in usta. Ljudje so naslikani zelo enostavno in s črno 

barvo. Na sliki lahko opazimo transparentnost. Ker ga je gora iz klobase tako pritegnila, ji je 

dal večji pomen, kar potrjujeta postavitev in barve, ki pritegnejo gledalčevo pozornost. Na 

sliki lahko opazimo toplo-hladni in svetlo-temni kontrast. Barve so precej neizrazite, pastelne, 

kar lahko pripisujemo likovni tehniki akvarel.  

 

Živa (5. let) 
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ANALIZA 

Deklica je imela nekaj težav, saj ni vedela, kaj bi povedala. Potrebovala je veliko dodatnih 

vprašanj. Pri tem je opisovala stvari, ki jih je opazila na ilustraciji. Podajala mi je kratke 

odgovore in ni želela veliko govoriti. 

 

Pri likovnem ustvarjanju je raje upodobila zgodbo na ilustracijo z realistični podobami Jelke 

Reichman. 

 

SKUPNA ANALIZA 

Štirje otroci, so potrebovali dodatno spodbudo v obliki vprašanj, da so nadaljevali svojo 

pripoved. Prav tako je veliko otrok najprej le naštevalo stvari, ki so jih opazili na ilustraciji. 

Kasneje so nekateri te stvari vpeljali v zgodbo. Le en deček je svojo pripoved začel s 

pripovedovanjem zgodbe in ne z naštevanjem; ena deklica pa je uporabila značilno zgradbo 

zaključevanja pravljic, in sicer »Počil je lonec in pravljice je konec«. Druga deklica je svojo 

zgodbo zaključila tako, da so osebe v zgodbi odšle spat, en deček pa je svojo pripoved 

zaključil s tem, da je rekel, da je konec. Polovica otrok (dva dečka in ena deklica) je v svojo 

pripoved vključila tudi dogodke iz svojega življenja. Zanimivo je, da sta kar dva otroka 

omenila Šmarno goro. V zgodbah so se pojavljali ljudje, pri deklicah večinoma ženski spol, 

pri dečkih pa večinoma moški spol ter pri enemu tudi poklici, kot so policisti, roparji, kmetje, 

ki jih je opredelil kot pripadnike moškega spola.  

Pet otrok je na sliki, ob robu ilustracije zasledilo sledi, ki so jih povezali z živalskimi 

stopinjami. Trije med njimi so pike in črte poimenovali kot plodove rastlin.  

Trikrat se je v otroških pripovedih pojavila zabava, v dveh primerih rojstnodnevna zabava, v 

enem primeru pa piknik. En deček se je v svoji pripovedi dotaknil bolj delikatne teme, smrti.  

Z izjemo enega dečka, ki je iz ilustracije razvil popolnoma svojstveno zgodbo o gori klobas, 

so vsi ostali otroci videli mavrico. Nekateri so jo tudi povezali z zakladom, kot je to običajno 

v pravljicah. Opazimo lahko, da so otroci večinoma na ilustraciji opazili podobne stvari, 

vendar pa so nato iz njih izpeljali povsem različne zgodbe.  

 

Štirje otroci (trije dečki in ena deklica) so se odločili za upodobitev zgodbe na osnovi  

abstraktne ilustracije Mete Wraber (slika 67), pri čemer se je le en deček izrazito naslonil na 

avtoričino ilustracijo (slika 69). Celoten slikovni format je poslikal le en deček, večina otrok 

se je sicer naslonila na spodnji rob slikovnega formata in ga uporabila kot talno linijo, 

ostalega prostora na slikovnem formatu pa ni v celoti izkoristila (eden izmed otrok se je 
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odločil, da bo svojo zgodbo naslikal na zgornji polovici risalnega papirja).  Na vseh slikah je 

kot likovni element prisotna linija, s katero so otroci večinoma upodobili mavrico, v enem 

primeru pa goro klobas. Na treh slikah so prisotne figure. Barve so večinoma svetle, 

transparentne, kar je posledica uporabljene likovne tehnike, viden pa je toplo-hladni kontrast.   
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10. SKUPNA ANALIZA LIKOVNIH DEL in ODGOVORI na 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Likovni odzivi otrok na ilustracijo z realističnimi podobami 1 

  

 

Likovni odzivi otrok na ilustracijo z realističnimi podobami 2 

  

  
 

Likovni odzivi otrok na abstraktno ilustracijo 1 

  
 



86 

 

Likovni odzivi otrok na abstraktno ilustracijo 2 

 

 

 

Likovni odzivi otrok na abstraktno ilustracijo 3 

  

  

 

 

Podrobnejša analiza vseh nastalih likovnih del pokaže, da je zapolnitev celotnega slikovnega 

formata prej izjema kot pravilo, saj sta to uspela storiti le en deček (slika 68) in ena deklica 

(slika 53). Izrazita želja po posnemanju že oblikovane avtorske ilustracije se pokaže pri treh 

otrocih (slika 53, 58 in 64). Na vseh sedmih, ki so nastale ob realistični ilustraciji, so prisotne 

človeške figure, na šestih pa tudi živalske figure. Po drugi strani je figura ob abstraktnih 

ilustracijah prisotna na desetih slikah od trinajstih; od tega je na sedmih prisotna le ena figura, 

na treh slikah pa je upodobljenih več figur. Proporci figur so skladni s stopnjo likovnega 

razvoja otrok. Večinoma so sestavljeni iz glave, trupa in okončin. Obrazi so večinoma 

določeni z dvema točkama in kratko črtico, ki ponazarjajo oči in usta. Nekateri otroci so 

človeškim figuram narisali detajle, zaradi katerih lahko določimo spol. Več kot polovica otrok 
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se je pri ustvarjanju odločila, da bo spodnji rob risalnega papirja uporabila kot talno površino. 

Otroci so spontano uporabljali toplo-hladni kontrast, v posameznih primerih opazimo tudi 

svetlo-temni kontrast. Barve so ponekod neizrazite, pastelne, na nekaterih slikah je prisotna 

tudi transparentnost, kar pripisujemo likovni tehniki akvarel. Otroci so objekte dobro 

razporedili po slikovnem formatu, kar kaže na instinktivno željo po uravnoteženju likovne 

kompozicije v slikovnem prostoru. Pri ustvarjanju so uporabljali različne kromatične barve, 

skoraj vsi otroci pa so posegli tudi po nevtralni, črni barvi.  

 

Raziskovalna vprašanja: 

V1: Pri kateri ilustraciji bodo otroci lažje in hitreje oblikovali zgodbo?  

Analiza otroških odzivov je pokazala, da so otroci, ne glede na spol, lažje in hitreje 

izoblikovali zgodbo ob ilustracijah z realističnimi podobami Jelke Reichman. Potrebovali so 

manj spodbud v obliki različnih vprašanj in sugestij z moje strani in bili pri pripovedovanju 

sproščeni ter samoiniciativni. Glede na to, pri kateri ilustraciji so hitreje oblikovali svojo 

zgodbo, je vplival tudi vrstni red podanih ilustracij. Pri tem sem upoštevala, da sem polovici 

otrok najprej pokazala abstraktno ilustracijo in nato ilustracijo z realističnimi podobami, in 

obratno. Tako je manj kot polovica otrok (6 otrok), večinoma dečki, imelo manj težav, saj so 

se pri prvi ilustraciji navadili pripovedovati, zato jim je pri drugem pripovedovanju zgodba 

sama stekla. Pri abstraktni ilustraciji se je čas začetnega pripovedovanja podaljšal tudi zaradi 

tega, ker so otroci najprej obračali sliko, kakor se je njim zazdelo, da je pravilno obrnjena. 

Dva otroka (deklica in deček) sta imela na začetku pri abstraktni ilustraciji več težav tudi, zato 

ker si nista znala predstavljati, kaj je avtorica Meta Wraber naslikala. Vendar sta ob 

spodbujanju in navodilu, da lahko povesta, kar se njima zdi, da je na ilustraciji prikazano, 

kmalu pričela pripovedovati.  

 

V2: Ali se bo pri abstraktnih ilustracijah pojavljalo več različnih zgodb oz. zgodb z 

različnimi protagonisti kot pri ilustracijah z realističnimi podobami?  

Opaziti je, da je abstraktna ilustracija pri otrocih sprožila pestrejši nabor različnih 

interpretacij, bolj nepredvidljive zgodbe in bujnejšo domišljijo. Pri abstraktnih ilustracijah so 

otroci opazili podobne stvari, ki so jih različno interpretirali in nato iz tega oblikovali povsem 

različne zgodbe.  

Pri ilustraciji (slika 56) so otroci na sliki opazili npr. padanje kamnov, veliko noč, jajca, 

bodice itd. Pri tej ilustraciji so se navezali na različne teme; kmetijo, morje, rast dreves itd. Pri 

ilustraciji (slika 62) so večinoma pričeli tako, da so najprej našteli stvari, ki so jih opazili na 
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njej, kasneje pa so to povezali v zgodbo. Otroci so na ilustraciji večinoma opazili podobne 

stvari, kot so skale, maline, grozdje, drevesa itd. Ena izmed deklic se je osredotočila na morje 

in pri tem opisala, kako je mati z otroki potovala do otoka, dva dečka pa sta se navezala na 

veter/vrtinec, vesolje ter razvoj dinozavrov. Tudi pri ilustraciji (slika 67) je veliko otrok 

najprej le naštevalo opažene elemente slike, šele nato so jih nekateri vpeljali v zgodbo. Pet 

otrok je na sliki, ob robu, zasledilo sledi, katere so povezali z živalskimi stopinjami ali 

plodovi rastlin. Skoraj vsi otroci, razen enega dečka, ki je na sliki opazil goro klobas, so videli 

mavrico. Nekateri so nato to mavrico takoj povezali z zakladom, kot je zapisano v številnih 

pravljicah.  

 

Nasprotno pa se v interpretacijah ob ilustraciji z realističnimi podobami pojavljajo iste teme 

pri večini otrok, vendar pa v njihovih zgodbah nastopa bistveno več protagonistov.  Pri 

ilustraciji z realističnimi podobami (slika 47) so večinoma le opisovali osebe in stvari, ki so 

jih opazili na sliki, tako je veliko otrok omenilo ljudi (otroke), mačko in psa ter kaj se kuha v 

loncu. Pri tej ilustraciji so najprej opazili lonec, v katerem se nekaj kuha. Zanimivo je, da so 

se le dečki dotaknili občutljivejših tem, kot sta smrt in revščina. Pri drugi ilustraciji z 

realističnimi podobami (slika 51) so otroci najprej opazili deklico, dečka in psa, ter iz tega 

nato oblikovali zgodbo. Pri tej ilustraciji je polovica otrok le naštevala opažene stvari, ostala 

polovica pa je razmišljala izven okvirjev. Med temi otroki je bilo več deklic kot dečkov.  

 

V3: Katere podobe iz ilustracij bodo otroci najpogosteje upodobili pri likovnem 

izražanju? 

Otrokom sem pustila prosto izbiro pri odločanju, ob kateri ilustraciji bodo tudi sami likovno 

aktivni. Izkazalo se je, da so jih pogosteje pritegnile abstraktne ilustracije in se je nanje 

odzvalo nekoliko več otrok. Zanimivo je, da se je osem dečkov od desetih likovno odzvalo na 

eno izmed abstraktnih ilustracij, za ilustracijo z realističnimi podobami pa sta se odločila le 

dva dečka. Med deklicami se jih je polovica odzvala na realistično ilustracijo in polovica na 

abstraktno. Zato pri deklicah ne moremo popolnoma trditi, katera ilustracija jih je bolj 

pritegnila. Glede na to, da pri abstraktni ilustraciji ni značilnih oz. lahko berljivih 

prepoznavnih podob, so si otroci izbrali oblike, ob katerih so se jim sprožale različne 

asociacije (velikonočna jajčka, mavrica …) in jih na svoj način upodobili tudi v svojih delih. 

Pri realistični ilustraciji je neposredno zgledovanje pogostejše, otroci pa se odločajo za 

upodabljanje identičnih objektov, kot so prisotni na avtorski ilustraciji (deček, deklica, žoga, 

roža …).  
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V4: Pri kateri ilustraciji bodo zgodbe daljše, se bodo bolj povezovale in bile bolj 

razumljive? 

Izkazalo se je, da so daljše zgodbe osnovane na ilustracijah z realističnimi podobami Jelke 

Reichman. Te zgodbe so tudi bolj razumljive in povezane. V njih večinoma nastopajo 

protagonisti, ki so upodobljeni na prikazanih ilustracijah, otroci pa pripovedujejo zgodbo v 

tretji osebi (»o njih«). Njihove pripovedi so se večinoma navezovale le na stvari, ki so jih 

opazili na ilustraciji, gre torej za naštevanje stvari. Pri zgodbah ob abstraktnih ilustracijah pa 

lahko opazimo bistveno več domišljije, odstopanja od ustaljenih oz. pričakovanih vsebin 

zgodb, celo duhovitosti in zabavnosti. V več zgodbah se otroci vključijo v zgodbo in sami 

prevzamejo vlogo protagonista.  

 

V5: Pri kateri ilustraciji bodo otroci potrebovali več dodatnih spodbud in podvprašanj?  

Analiza delno strukturiranih intervjujev z otroki pokaže, da so otroci potrebovali več dodatnih 

spodbud in podvprašanj, predvsem na začetku pripovedovanja. Otroci so potrebovali več 

spodbujanja pri abstraktni ilustraciji, vendar pa je to odstopanje zelo majhno. Zanimivo je, da 

so deklice potrebovale približno enako mero spodbude v obliki vprašanj tako pri ilustraciji 

Jelke Reichman kot pri ilustraciji Mete Wraber.  
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11. ZAKLJUČEK  

Na začetku pisanja diplomskega dela sem imela predsodke o ilustraciji, vendar sem kmalu 

ugotovila, kako napačno predstavo sem gojila. Že v teoretičnem delu, preko prebiranja 

različnih knjig, sem spoznala kompleksnost slikanice kot umetniške zvrsti, ki združuje 

besedilo in ilustracijo. Spoznala sem različne vrste slikanic, glede na njihovo notranjo 

urejenost, avtorja itd. Prav tako sem se seznanila s slikanicami z realističnimi podobami in 

abstraktnimi slikanicami, ki pri nas niso prav pogoste. Iz tega sem izpeljala svojo raziskavo, 

ki se nanaša na odziv otrok na abstraktno ilustracijo in ilustracijo z realističnimi podobami. 

Izbrala sem dve slovenski avtorici, in sicer Jelko Reichman z realistični podobami in Meto 

Wraber z abstraktnimi podobami. Spoznala sem, da otroci lažje oblikujejo svojo pripoved na 

ilustracije Jelke Reichman, kakor na ilustracije Mete Wraber. Menim, da je težava v tem, da 

odrasli, starši in vzgojiteljice, otrokom ponujajo premalo različnih slikanic, ki bi ponujale 

različno paleto ilustracij. Preko raziskave sem spoznala, da otroci pri ilustracijah z 

realističnimi podobami manj razvijajo svojo domišljijo kakor pri abstraktnih ilustracijah, saj 

so pri slednjih pripovedovali več različnih zgodb in se sama zgodba ni navezovala le videno v 

ilustraciji, ampak so iz nje črpali svojo zgodbo.  

 

Če povzamem, sem skozi celotno diplomsko delo spoznala, da sem tudi sama imela 

predsodke o abstraktnih ilustracijah, saj sem mislila, da otroci ne bodo vedeli, kaj slike 

predstavljajo in bodo hitro zaključili svojo pripoved. Sedaj se z razširjenim znanjem podajam 

na nadaljnje raziskovanje ilustracij, otroških del in njihovega likovnega razvoja. Svoje znanje 

lahko predajam na otroke in jim omogočim različne vrste slikanic, preko katerih bodo 

razvijali svojo domišljijo, besedni zaklad in mnoge druge sposobnosti.  
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14. PRILOGE 

ZGODBE ILUSTRACIJE Z REALISTIČNIMI PODOBAMI 1  

Ella (5. let) 

Jaz: »Kakšno zgodbo vidiš na sliki?« 

Ella: »Da so delali med za jest. Pa so jih dal v lonček pa so jih pojedl. Kuža pa je čakal pa 

mucka tud.«  

Jaz: »A sta čakala, da bosta še onadva kaj medu dobila za jest?« 

Ella: »Ja.« 

Jaz: »Kaj so pa potem počeli, ko so pojedli med?« 

Ella: »Pol so pa šli pometat.«  

Jaz: »Kje sta bila pa starša?« 

Ella: »Onadva sta pa bla v službi.«  

Jaz: »Ali so otroci še kaj počeli?« 

Ella: »Šli na igrišče.« 

Jaz: »Kaj so se tam igrali?« 

Ella: »Lovili, ker so prijatelji.« 

Jaz: »A hodijo že v šolo?« 

Ella: »Tale ne hodi v šolo, teli pa hodijo v vrtec (pokaže na sliko).« 

Jaz: »Kje je pa potem ta fantek?« 

Ella: »Doma.« 

Jaz: »V katero skupino hodijo?« 

Ella: »V čebelice.« 

Jaz: »A otroci še kaj počnejo?« 

Ella: »Pol pa rišejo.« 

Jaz: »Kaj pa rišejo?« 

Ella: »Rožice, avte. Pa tud kej skuhajo pa dajo v pečico.« 

Jaz: »Kaj so pa skuhali?« 

Ella: »Polento.« 

Jaz: »A to sami kuhajo?« 

Ella: »Ja.« 

Jaz: »Še kaj počnejo?« 

Ella: »Pol pa je konc.« 



 

Ian (5. let) 

Jaz: »Povej mi zgodbo, ki jo vidiš na sliki.« 

Ian: »Mačka in kužek. Otroki. Metla. Žarek. Otroci so v ponev dali skodelico sluzi, nekak.«  

Jaz: »Kaj so dali notri?« 

Ian: »Kaj je to (pokaže na sliko)?« 

Jaz: »Lahko so dali notri sluz.  

(Mimo je prišla vzgojiteljica in naju malo zmotila) 

Ian: »Peč. Brisača. Skodelice in otroki so pekli. In potem so otroki vidl da ven teče, ta kaj je 

zdej to (se prime za glavo). In pol so uporabili zdej tole (pokaže na zajemalko). A pa kaj je to 

zdej? Ne vem, kaj je to.«  

Jaz: »Zajemalko.« 

Ian: »Zajemalka. Dve zajemalki. In pol sta kuža in mačka čakala svojo sluz, tko za jest. In to. 

Kaj je to? (pokaže na sliko)« 

Jaz: »Za to pa res ne vem, kaj to predstavlja.« 

Ian: »In v to ponvo. To je ponva, mislim da. In v ponvo so pustil mejčken za kuhat. In so dal 

sm not preveč. In je to tuki (pokaže na sliko) ostal še mejčken za kužka in mačko. Oboje. In 

tud, če, tale otroka dva sta čakala, vsi te otroki so čakal, da se skuha. In pol so se te otroki 

spomnl, da dajo v peč. Mami k ni blo doma. So se spomnili, da mami vedno da v peč. Pa 

druzga ne vem več.«     

Jaz: »Je bilo dobro, kar so si skuhali?« 

Ian: »Ja.«  

Jaz: »So potem, ko so pojedli še kaj počeli?« 

Ian: »Ne vem.«  

(mimo naju pride vzgojitelj naše skupine in naju zmoti; deček odide za njim v garderobo).  

 

Izak (5. let) 

Jaz: »Povej mi zgodbo, ki jo vidiš na sliki.« 

Izak: (tišina) 

Jaz: »Kaj vidiš na sliki?« 

Izak: »Psa. Mačko. Da kuhajo.« 

Jaz: »Kdo kuha?« 

Izak: »Te dvi (pokaže na sliko).« 

Jaz: »Kaj kuhata?« 



 

Izak: »Ne vem. Jajc.«  

Jaz: »Kdaj kuhata?« 

Izak: »Za kosilo. Te čakajo. « 

Jaz: »Kdo so ti otroci?« 

Izak: »Prijatelji.« 

Jaz: »Kje so?« 

Izak: »Doma.« 

Jaz: »Pri komu so doma?« 

Izak: »Od njih.« 

Jaz: »A od vseh?« 

Izak: »Ja. Od vseh je ta hiša.« 

Jaz: »Za kosilo bodo imeli torej jajce?« 

Izak: »Ja. Pa še makarone.«  

Jaz: »Kaj bodo po kosilu počeli?« 

Izak: »Se bodo igrali.« 

Jaz: »Kaj se bodo igrali?« 

Izak: »Kaj pa vem. Risal. Al pa s psom igral. Pometal.« 

Jaz: »Bodo še kaj počeli?« 

Izak: »Sam še televizijo bodo gledal. Potem pa spat.« 

 

Lara (5. let) 

Jaz: »Kaj delajo otroci?« 

Lara: »Kuhajo.« 

Jaz: »Kaj kuhajo?« 

Lara: »Kašo.« 

Jaz: »A sami otroci kuhajo kašo?« 

Lara: »Ja.« 

Jaz: »A jo že jejo?« 

Lara: »Ne.  

Jaz: »Kdo vse bo jedel kašo?« 

Lara: »Ta punčka, pa fantek, pa ta fantek, ta fantek, ta punčka pa ta punčka. (pokaže na vse 

otroke, ki so na sliki).«  

Jaz: »Ali otroci hodijo že v šolo?« 



 

Lara: »Ne, v vrtec.« 

Jaz: »Ali so to bratci in sestrice?« 

Lara: »Ja.« 

Jaz: »Kdo sta pa to (pokažem na sliko)?« 

Lara: »Mucek in kužek.« 

Jaz: »In kaj delata?« 

Lara: »Čakata na hrano.« 

Jaz: »Kje sta mami in oči?« 

Lara: »Oči je v službi, mami pa v trgovini.« 

Jaz: »V kakšno službo hodi oči, kaj dela?« 

Lara: »Na računalniku gleda kaj je.« 

Jaz: »Kaj bo mami kupila v trgovini?« 

Lara: »Sir pa salamo pa paradajzov omako. Za pico, da jo bo pekla.«  

Jaz: »Kdaj jo bo pa spekla?« 

Lara: »Ko bo prišla domov.« 

Jaz: »Kdaj bodo pa kašo pojedli? Jo bodo otroci sami ali bodo počakali na starša?« 

Lara: »Počakal očita pa mami.« 

Jaz: »Zakaj potem kar krožnike in žlice držijo?« 

Lara: »Da se pripravijo, da bodo jedli.« 

Jaz: »Kdaj bosta pa starša prišla domov?« 

Lara: »Še mal bosta bla v trgovini pa službi.« 

Jaz: »A pes in mačka bosta tudi za jest dobila?« 

Lara: »Ja.« 

Jaz: »Kaj bosta pa onadva dobila?«  

Lara: »On bo dobil meso, ta bo pa dobila od nje, mačjo hrano.« 

Jaz: »A bo kuža tudi kosti glodal ali bo samo meso dobil?«  

Lara: »Tud kosti.« 

Jaz: »Kaj bodo pa potem, ko bodo kašo pojedli, a bodo takoj pico pojedli?«  

Lara: »Si bodo vzeli zapiti pol pa še pico pojedli.« 

Jaz: »Kaj bodo potem delali?« 

Lara: »Potem se bodo šli pa igrat.« 

Jaz: »Kaj se bodo pa igrali?« 

Lara: »Lego kocke. Pa tudi rolali bodo. Tadva bosta šla se igrat pa ta tud, tedva bosta pa 

rolala. Potem bodo šli pa mal počivat. Pol pa še knjigico brat, mami prebrala.« 



 

Jaz: »Katero pravljico jim bo mamica prebrala?« 

Lara: »Volk in sedem kozličkov.« 

Jaz: »Kaj še vidiš na sliki?« 

Lara: »Tukaj te šefle.«  

Jaz: »Kaj bodo z njimi počeli?« 

Lara: »Bodo. S tole bodo kromper dajali, s tole bodo pa juhico.«  

Jaz: »Potem bodo tudi juho in krompir jedli?« 

Lara: »Ja, ampak po juhi bodo krompir jedl. (tišina) Tukaj je pa kamin.« 

Jaz: »Za kaj jim pa kamin služi?« 

Lara: »Bodo zakurli ogenj, če jih zebe.« 

Jaz: »A te otroke zebe?« 

Lara: »Če bodo v kratkih hlačah pa v kratki majci okol hodil. (tišina) Tukaj brisačke, če je 

umazana miza. Jo počistijo.« 

Jaz: »Želiš še kaj povedati?« 

Lara: »Ne.« 

 

Lovro (6. let) 

Jaz: »Zdaj mi povej še na to sliko zgodbo.« 

Lovro: »Nekoč v davnih časih k ni blo človekov, so obstajal človeki en, dva, tri, štiri, pet 

(prešteje osebe na ilustraciji). Pet človekov. Mama in oče sta umrla. Bili so revnejši. Znal so 

že kuhat, ker sta jih mama in oče učila, dokler nista umrla. Ko sta umrla so bili žalostni. 

Potem so vso hišo pospravili, da je bila lepa. In potem so novo mamo in očeta poiskal in 

potem sta vidla, kako je vse lepo, ko so vse počistl. In potem njihova starša nista več umrla, 

nikoli več. V življenju sploh nista umrla. Nista umrla, tudi takrat k sta umrla druga starša in 

tedva starša zdej v življenju ne bosta več umrla. Nikoli več v življenju. Ampak včasih niso 

imel kuhinje in so imel samo dimnik. V dimniku so kuhal. In se je sto in petdeset in 

enaindevetdeset ur kuhal. In potem včasih niso imel žlic, so pa z rokam kuhal. K vroča juha 

jih ni nikoli opekla. Včasih k je tale punčka umrla (pokaže na deklico v rumeni srajčki). 

Enkrat je tale punčka potem umrla in potem so bili štiri. In kuža je poiskal novo dekle, mačka 

pa je poiskala fanta, ne kuža je poiskal fanta, muca pa je poiskala še eno dekle. In to je to. 

Ampak včasih so imel pa zelenjavo zdej je pa nimajo več. In to je to.«    

 

 



 

Luka (5. let) 

Jaz: »Povej mi zgodbo, ki jo vidiš na sliki.« 

Luka: (razmišlja) 

Jaz: »Kaj vidiš na sliki?« 

Luka: »Kužka. Otročka mejhnga pa še mal večiga pa mamico, punčko pa sestrco pa manjšo 

sestrico pa kužek pa mucek pa kuhno.« 

Jaz: »Kaj dela mami?« 

Luka: »Meša.« 

Jaz: »Kaj meša?« 

Luka: »Lahko rumeno polento.« 

Jaz: »Polento bodo jedli.« 

Luka: »Mal večja sestrica bi dala mamici. Lonček je naštiman za čaj, da nalijejo v posodice.«    

Jaz: »Ali že kdo pije čaj?« 

Luka: »Še ne.«  

Jaz: »Kaj bodo potem delali mamica in otroci?« 

Luka: »Pa sestrce. Dve.«  

Jaz: »Kaj bodo delali?« 

Luka: »Jedl. Žlice majo zato, da bojo belo poletno jedl. Tale je pa že jedla (pokaže na sliko). 

Ker je prej pršla. Tale pa komi čaka, pa sploh nima žlice.«  

Jaz: »Kakšna je polenta?« 

Luka: »Dobra bo.«  

Jaz: »Kaj kuža in muca delata?« 

Luka: »Kuža gleda njih, muca pa kužata.«  

Jaz: »Zakaj kuža gleda njih?« 

Luka: »Zato, ker mu je zanimiv.« 

Jaz: »Kaj mu je zanimiv?« 

Luka: »Kaj delajo.« 

Jaz: »Bodo potem, kaj skupaj počeli?« 

Luka: »Se bodo igrali, lahko.« 

Jaz: »Kaj se bodo igrali?« 

Luka: (premišljuje) »Ne vem. Da pomislim. Ven bojo šli pa se igral s kužkom al pa recimo z 

muckom.«  

Jaz: »Kaj bodo potem delali?« 



 

Luka: »Jedl.« 

Jaz: »Spet bodo jedli?« 

Luka: »Ja.« 

Jaz: »Še kaj vidiš na sliki?« 

Luka: »Metlo pa brisačko pa cedilo pa žlico luknjasto pa metlo pa to, peč.«  

Jaz: »Bodo s temi stvarmi, kaj počeli, s temi, ki si jih zdele naštel?« 

Luka: »Sej vidš, da se jih ne dotikajo. Tukej je pa elektrika. Al je pa tuki, tist k. Tuki je peč, 

da zakurijo ogenj, tuki da pa spečejo kaj zajest. Recimo.« 

Jaz: »Kdo to uporablja?« 

Luka: »Samo mami, ker doseže. Lahko pa tud tale punčka dvigne roko pa odpre. Lej tuki pa 

nobeden ne more, samo mami lahko, pa ta sestra (pokaže na sliko). 

Jaz: » Sestra je od mami ali je to njena hčerka?« 

Luka: »Sestrci sta dve pa dva bratca k sta tuki (pokaže na sliko). Lahko je pa ta samo na 

obisku. Ker nimajo nč zajest al je pa mogoče sama.«  

 

Vid (5. let) 

Jaz: »Povej mi zgodbo, ki jo vidiš na sliki?« 

Vid: »Hm, živela je ena mama k ni mela velik hrane pa je mogla vsakič neko kašo kuhat. 

Mela pa je sam enga kužga pa muco pa pet otrok. Pa k niso nič pospravljal, je mogla vse ta 

mama delat in zato je bila tko, kako se že reče (razmišlja). Ja, tko bolj uboga. Ker je mogla 

tolk delat.«     

Jaz: »Kaj je vse mogla delati mama za otroke?« 

Vid: »Pospravljala je za njimi pa pucala pa postelje jim je postlala pa lasje jim je umila.« 

Jaz: »Kaj so pa otroci delali?« 

Vid: »Otroci so pa sam razmetaval pa nič niso pospravljal pa preveč so gledal televizijo pa 

mamici so težil za sladkarije.«  

Jaz: »Kaj je mamica naredila z njimi, ker ji niso nič pomagali?« 

Vid: »Poslala jih je spat.«  

Jaz: »Kaj sta pa kuža in muca delala?« 

Vid: »Opazovala kaj počnejo otroci.« 

Jaz: »Ali so še kaj počeli?« 

Vid: »Ne.« 

 



 

 

Žana 1 (6. let) 

Jaz: »Kaj vidiš na sliki?« 

Žana: »Metlo. Kužka, mucko. Lonc. Brisačo. Mikrovalovko. Šeflo za palačinke. Pa tole 

(pokaže na sliko).«  

Jaz: »Kaj je to?« 

Žana: »Posoda. Fantka. Punčko pa punčko pa punčko. Pa, pa, pa čevlje. Pa nosek, tuki 

(pokaže na kužkov nos). Pa peč.«   

Jaz: »Kaj pa je v posodi?« 

Žana: »Juha.«  

Jaz: »Kdo kuha juho?« 

Žana: »Otroci.«  

Jaz: »Kakšno juho bodo pa skuhali?« 

Žana: »Češnovo.«  

Jaz: »Koliko so stari otroci?« 

Žana: »Pet in hodijo še v vrtec.«  

Jaz: »Ali se v peči tudi kaj peče?« 

Žana: »Ne.« 

Jaz: »Kaj pa v mikrovalovki?« 

Žana: »Ne.« 

Jaz: »Ali otroci še kaj drugega delajo?« 

Žana: »Ja, televizijo gledajo.« 

Jaz: »Kaj se predvaja na televiziji?« 

Žana: »Risanke gledajo.« 

Jaz: »Katero imajo najraje?« 

Žana: »Mali princ.«  

Jaz: »Ali še kaj delajo?« 

(zmotila naju je ravnateljica) 

Žana: »Vidm čopek, vidm mašnico, vidm žabe pa vidm ušesa. Pa repek. Pa belo barvo tukej 

(pokaže na sliko). Pa konec.« 

 

Žana 2 (5. let) 

Žana: »Te kuhajo rižoto z zelenjavo in mesom.« 



 

Jaz: »Kako to, da otroci kuhajo?« 

Žana: »Verjetno je mami šla nabirat jagode.«  

Jaz: »Zakaj je šla nabirat jagode?« 

Žana: »Za sladoled. Da bodo imeli sladico« 

Jaz: »Kdo so ti otroci?«   

Žana: »To so bratci in sestrice, ki so še v vrtcu. Tale pa ni v vrtcu (pokaže na sliko), je v 

bibah (ime skupine, ki je v vrtcu). Ta pa ta (pokaže na sliko) sta v pikah pokah (pikapolonice- 

ime skupine v vrtcu), druga dva pa sta v sončkih (ime skupine v vrtcu).  

Jaz: »Kaj pa delajo ti otroci?« 

Žana: »Bodo jedli. Potem bo pa mami prišla. In potem se bodo skupaj igrali. Tukaj sta tudi 

kuža in muca. Kuža spi, muca pa je budna. Tudi z njima se bodo igrali in se bodo lovili po 

travniku. Ta travnik je blizu doma, pred njihovo hišo.« 

Jaz: »Kaj bo potem?« 

Žana: »Potem bodo pa šli spat.«     

 

Lana (5. let) 

Jaz: »Povej mi zgodbo, ki jo vidiš na tej sliki?«  

Lana: (tišina) 

Jaz: »Kaj vidiš na sliki?« 

Lana: »Psa. Mačko. Punčke. Fantka. So bratci in sestrice, ki držijo v roki posodo pa žlico.« 

Jaz: »Kaj bodo delali z žlico in posodo?« 

Lana: »Kuhajo.« 

Jaz: »Kaj kuhajo?« 

Lana: »Juho. Zelenjavno juho.« »Ta punčka (pokaže na sliko) neki kaže.« 

Jaz: »Morda veš kaj kaže?« 

Lana: »Ne vem..« 

Jaz: »Še kaj počnejo?« 

Lana: »Ne vem.« 

Jaz: »Kje so?« 

Lana: »V kuhinji. Čist sami kuhajo.«  

Jaz: »Vedno sami kuhajo?« 

Lana: »Ja.« 

Jaz: »Ali živijo čisto sami?« 



 

Lana: »Ja. Pa kuža Floki pa muca Mimi.«  

Jaz: »Kaj počneta kuža in muca?« 

Lana: »Gledata otroke.« 

Jaz: »Sta tudi onadva lačna?« 

Lana: »Ja.« 

Jaz: »Kje pa dobijo hrano?« 

Lana: »Ne vem. Na vrtu.«  

Jaz: »Kaj še počnejo ti otroci?« 

Lana: »Pol bodo šli pa spat. Potem se bodo pa zbudili in se igrali doma.« 

Jaz: »Kaj se bodo igrali?« 

Lana: »Igral se bodo Pepčka. Potem bodo šli pa spet spat.« 
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Gašper (5. let) 

Jaz: »Povej mi zgodbo, ki jo vidiš na sliki?« 

Gašper: »Psa.« 

Jaz: »Kaj še vidiš?« 

Gašper: »Pa punčko pa fantka k ma žogo.« 

Jaz: »Kaj delajo?« 

Gašper: »Gledajo vodo. Punčka ima v roki rožo pa nekaj kaže. Mogoče žogo.« 

Jaz: »Zakaj kaže na žogo?« 

Gašper: »Se hoče z njo igrat.« 

Jaz: »Kaj pa fantek?« 

Gašper: »Gleda vodo.« 

Jaz: »Kaj pa kuža?« 

Gašper: »Gleda pa čez. Gleda rože.« 

Jaz: »Bodo kam šli?« 

Gašper: »Ne vem.« 

Jaz: »Ali se bodo igrali?« 

Gašper: »Ja.« 

Jaz: »Kaj se bodo igrali?« 

Gašper: »Z žogo, si jo bodo podajal in brcal.«   

Jaz: »Zakaj pa ima punčka rožo v rokah, ki si jo prej omenil?« 



 

Gašper: »Da jo bo dala fantku. Drgač fanti dajo punci rožo.«  

Jaz: »Aha, drugače fanti dajejo rože puncam. Bodo še kaj počeli?« 

Gašper: »Ne vem.« 

Jaz: »Še kaj vidiš na sliki?« 

Gašper: »Drevesa pa travo pa kamne. Rožice. Pa še rumene rožice.«  

 

Jakob (6. let) 

Jaz: »Povej mi zgodbo, ki jo vidiš na sliki.« 

Jakob: »Fanta in deklico in kužata.« 

Jaz: »Kaj delajo?« 

Jakob: »Igrata se. Z žogo. Tud kuža se igra.« 

Jaz: »Kje se to igrajo?« 

Jakob: »V gozdu.« 

Jaz: »Kaj je vse v gozdu?« 

Jakob: »Cvetlice pa kamni. Drevesa.«  

Jaz: »Še kaj drugega delajo ali se samo žogajo?« 

Jakob: »Skrivalnice. Jst sploh ne vem še.« 

Jaz: »Povej mi kar vidiš na sliki in poskušaj sestaviti zgodbico.« 

Jakob: »Nato je pa deček vrgu žogo in je padla v ribnik. Fantek ni vidu, da žoga plava na 

vodi.«  

Jaz: »Ali je fantek ugotovil, da nima več žoge?« 

Jakob: »Ja, ampak je ni mogel ujeti. Nato je šel za njo. Nato je videl en list, ki je žoga prišla 

do lista in je nekaj skočilo. Pok. Bila je žaba. Prej je pa deček videl, da na žabo prletela žoga 

in še ona je poletela. Konec.« 

 

Julija (5. let) 

Jaz: »Povej mi zgodbo, ki jo vidiš na sliki.« 

Julija: (tišina) 

Jaz: »Kaj vidiš na sliki?« 

Julija: »Fantka. Punčko. Sta bratec in sestrica.«  

Jaz: »Kaj imata v rokah?« 

Julija: »Žogo.« 

Jaz: »Ali kaj počneta z žogo?« 



 

Julija: »Ne.«  

Jaz: »Še kaj vidiš na sliki?«  

Julija: »Kužka.«  

Jaz: »Se z njim igrata?« 

Julija: »Ne.«  

Jaz: »Kaj delajo?« 

Julija: (tišina) 

Jaz: »Kam so sploh šli?« 

Julija: »K reki.« 

Jaz: »Kaj bodo počeli pri reki?« 

Julija: »Ne vem.  

Jaz: »Se bodo morda kaj igrali?« 

Julija: »Metal žogo v vodo. Kuža jo bo pa lovil.«  

Jaz: »Se bodo še kaj igrali?« 

Julija: »Ne.« 

Jaz: »Bodo kam šli?« 

Julija: »Domov.« 

Jaz: »Kaj bodo doma počeli?« 

Julija: »Jedli kosilo.«  

Jaz: »Kaj bodo jedli?« 

Julija: »Makarone.« 

Jaz: »Kaj bodo potem ko bodo pojedli?« 

Julija: »Šli spat. Potem se bodo pa zbudili in se igrali doma.« 

Jaz: »Kaj se bodo igrali?« 

Julija: »Igral se bodo Pepčka. Potem bodo šli pa spet spat.« 

 

Leon (5. let) 

Jaz: »Povej mi zgodbo, ki jo vidiš na sliki? Kaj vidiš na sliki?« 

Leon: »Kužka, fantka pa punčko, pa kamne.« 

Jaz: »Kaj delajo?« 

Leon: »Žogo si podajajo. Fantek bo punčki podal žogo. Kuža pa gleda. Potem bodo šli pa čez 

potok in k drevesu« 

Jaz: »Kaj bodo pa pri drevesu delali?« 



 

Leon: »Sedeli in počivali. Potem bodo tudi rožice nabirali za mami in ji bodo šopek dali, ko 

bodo prišli domov.« 

Jaz: »Kam pa so šli ti trije, fantek, punčka in kuža?« 

Leon: »Na sprehod, dolg sprehod. Mami mi je povedala, da ena pelje svojega psa samo do 

parkirišča, ker je čivava.« 

Jaz: »A ta kuža pa ni čivava?« 

Leon: »Ne. Mislim, da je Johni. Jaz, če bi imel kužka bi mu dal ime Rexi, če bi bil velik, kot 

v tistem filmu, kjer se pobijajo. Drugače bi dal. Ja, vem, kako bi dal pa fantku, dal kužku 

fantu, majhnemu in mucku, bi dal pa ime Johni kužek majhen in Johni mucek majhen., če bi 

imel.« 

Jaz: »A tako kot je ime temu kužku, ki je na sliki?« 

Leon: »Ja, ampak jaz nimam, imam samo eno želvico majhno, ki ji je ime Franček. Pa dva 

ptička imam, enemu je ime Bobi, enemu pa Koki. So metali bombe, petarde, pa se je ustrašila 

in je neki srček počakal pa je umrla. En mucek je pa, sem poznal mucka enega, ki je lovil 

miši. Unga mucka pa ful pogrešam. Je enkrat kr zginil in Miši je zgnila (ime mucka) in našega 

ptička je Miši požrla. In zdej imamo pa pokopanga. Je pa enkrat še moji babi prinesel en 

sovice in sta umrle. En ptiček, ki ga imamo pa zdej, sem ga pa izpustil in sploh nisem vedel, 

da bo nazaj prišel. In čez nekaj, še dež je bil, in je čez nekaj dni nazaj priletel. Zdej ga imamo 

pa še zmeraj, zdej imamo dva. Hočem imet še kužka pa mucka, pa še tri želve, ne sto milijon 

želv, pa sto milijon kužkov pa sto milijon muckov.« (tišina)   

Jaz: »Kaj pa drugače ta fantek rad počne? Ali se igra s svojim kužkom?« 

Leon: »Fantek se rad igra v peskovniku in gradi hribe.«  

Jaz: »Kje pa ima peskovnik?« 

Leon: »Doma. In je toliko velik (pokaže z rokami).«  

Jaz: »Potem bodo nastali pa veliki hribi.« 

Leon: »Ja.« 

Jaz: »A mu sestrica tudi pomaga graditi hribe?« 

Leon: »Ja. (tišina) Deklica je tudi bosa.« 

Jaz: »Zakaj?« 

Leon: »Ker ji je vroče v noge.(tišina) Ko sem bil jaz zunaj, sem se igral v peskovniku in je ati 

rekel, da bo treba še mal mivke pripeljat.« 

Jaz: »In jo boš imel toliko kot ta fantek.« 



 

Leon: »Ja. Bom. Bomo dal v take (pokaže z rokami kvadrat), nekej. In bomo z lopatkam not 

zmetal in bomo pol stresli. In pol bojo pa imeli ful peska in bojo naredili tunel, ampak bojo še, 

bo blo tm še un vrtinc in bojo nrdili še goro pa jezero.«   

Jaz: »A ta potok tudi pelje do kakšnega jezera?« (pokažem na sliko) 

Leon: »Potok bo. Potem bo bil pa velik krog in še ena luknja in bo že v jezeru. In ena smer bo 

pa peljala v morje. In pol bo pa en bager hotel skopat luknjo in bo obtičal. Al pa traktor.   

 

Maša (6. let) 

Jaz: »Povej mi zgodbo, ki jo vidiš na sliki?« 

Maša: »Fantek ima v rokah žogo. Pa punčka je, ki ima v roki rožico in se drži za fantka. Pa 

kuža je.«  

Jaz: »Kaj pa delajo?« 

Maša: »Fantek bo vrgel kužku žogico. Kuža bo žogico ujel in jo prinesel lepo nazaj.« 

Jaz: »Zakaj pa so tukaj?« 

Maša: »Ker je mamici povedal, da bi rad z novim, da bi rad žogo dal kužku, ki so ga lih kar 

včeraj dobil. Fantek je rekel: »Enkrat mu moram še natakniti ovratnico.« In so šli mimo 

potoka.« 

Jaz: »Kaj so pa potem pri potoku počeli?« 

Maša: »Pri potoku je kuža lajal na vodo. Potem je rekel fantek: »Kuža, no! Zdaj bomo šli 

previdno čez vodo. A boš ti sam šel čez vodo ali te bom jaz nesel?« Kuža: »Hov, hov!« 

Fantek: »In razumel sem ga, da ga bova nesla. Sestrica bo držala žogo, jaz bom pa psa 

prijel.« In tako so šli čez potok in so šli k drevesu in potem so se vsi malo odpočili. Ko so se 

odpočili, so videli, kako iz reke skačejo ribe. Potem je kuža ujel eno ribo. In je rekel fantek: 

»Kaj boš z ribo počel?« Kuža: »Hov, hov!« In ga je razumel, da bo nesel ribo za domov. 

Fantek: »To pa ne! Kužaaa! Sej nočem prijeti take sluzne ribe.« In je pol rekel kuža: »Saj jo 

bom jaz v ustih.« 

Jaz: »Kaj je bilo pa potem, ko so prišli domov?« 

Maša: »Ko so prišli domov, je rekla mami: »Otrok moj« (nežno). »Kaj je mami«, je odvrnil 

fantek. Mami: »Zakaj ste ribo prinesli domov?« Fantek: »Zaradi tega, da jo bomo pojedli.« 

Mami: »Pa saj lahko ribo pojemo. Zakaj me nisi prej spomnil? Oči nam bo danes spekel 

ribo.« Fantek: »Juhu, komaj čakam!«  

Jaz: »Kaj se je potem zgodilo? Ali so ribo pojedli?« 



 

Maša: »Potem so ribo pojedli. In ponoči, ko so šli spat, sta otroka sanjala, da bosta jutri šla 

spet kam. In potem, zjutraj, ko sta se zbudila, sta šla pogledat kužka in sta mu nadela 

ovratnico. In sta se oblekla. Potem je rekel mamici fantek: »Mama, peljeva ga na sprehod.« 

Mama: »Okej. Kar pejta, sam pazita, da se ne potikata ob kakšnim psom.« In tako, ko sta 

odšla naprej, sta srečala enga psa, ki mu je bilo ime Neti. Neti je moja najljubše ime, ker 

imam tud Neti, mojo kužico doma. In nato so se na sprehodu vsi skupaj igrali z žogo.« 

Nika (5. let) 

Nika: »Naslov je Punček in fantek spoznata kužata Maja, ki sta ga poimenovala s punčkastim 

imenom.«  

Jaz: »Kako?« 

Nika: »Boš vidla v pravljici. En fantek je s punčko k je bla mlajša, sta tekala ob potočku in se 

kopala, če je bila le topla voda. Nekoč sta srečala kužka, ki mu je na ovratnici pisalo, en 

listek, ki mu je pisalo … Kako sem že rekla najprej ime?« 

Jaz: »Maj.« 

Nika: »Maj«. In pol sta rekla: »To pa že ni lepo ime.« Pol sta mu pa doma ta Maj napis 

odstranila pa na drug listek napisala Ema. In sta jo klicala Ema, ko se je pa navadla, da ji je 

ime Ema, pol so se pa žogal. In veš, kaj je celo ta Ema znala? Veš, čez kolk širok potoček je 

znala skočit?    

Jaz: »Koliko?« 

Nika: »Mislim tolk, kok je bil. Tko dolg. Od tle pa skoz do tle (pokaže). Pa še bl. Če je bil 

širši potoček, je pa znala do sem skočit (pokaže). Veš, kolk je to velik? To nobena žival ne 

zna, razen on je znal. On je do potočka tekel, pol je pa skočil in sta ga onedva kar porinla. 

Tam zraven potočka je bil tak tobogan, k se je prikazal sam tistim, k so hotl čez reko it.«    

Jaz: »A drugače je bil pa …« 

Nika: »Neviden. In kar nekaj se je zatreslo v vodi in se je kužek kar prestrašil in je skočil 

punčki v naročje. In pol se je dvignil tobogan in je skočil na travo. Res! Dobil je take noge in 

je skočil na travo in je izgubil noge (demonstrira). To je bil tak pravljičen tobogan, tak 

magičen tobogan. Tko k je skočil v vodo pa je pristal na bregu (spet demonstrira). V bistvu on 

je tko iz vode pršu pa ga je tko zanesl, da je kar skočil dol. Pol so se pa tako igro šli, da se je 

kužek po toboganu spustu. Pol sta ga pa onadva najprej na toboganu porinla, pol je pa on. 

Veš, kolk je hitr šibal ta tobogan? Zavit je bil pa je šibal. Veš, kolk je šibal? Tolk 

(demonstrira). Da se je kuža skor zaletel pa da se mu je zvrtel. Onadva sta ga tko na tačko 

porinla in on je pol po toboganu zdrvel dol in tolk ga je zanesel, da je kar reko preskočil. Pol 



 

poleti je pa ta tobogan spet dobil noge in je skočil v vodo. In pol je kuža polet splezal, pol je 

kuža po vodi potacal po stopnicah tobogana in se je gor povzpel k so bli taki hakeljčki kot so 

na našem toboganu (s prstom pokaže na vrtčevski tobogan). In pol so se gor povzpel in pol je 

spet tko na tačke šel in zdej se je pognal v vodo, ker je blo v vodi. Pol je pa tko šel, po vodi je 

plaval in pol k je pršu nazaj sta mu pa dala, tak. Pol k je imel rojstni dan polet, tko kot jaz, 

petega avgusta, osmi peti avgust, in mu je, sta mu kupila tak mavričen obroček za v vodo, sta 

ji kupila, tak mavričen obroček kot je tole (pokaže na prejšnjo ilustracijo). In pol jih je imel 

tko (pokaže na trebuh). In pol sta ga na tobogan odpeljala in je tko, tle je obroček, in tko je bil 

in se je dol zapeljal in je lahko plaval z obročkom, a veš, da ni potonil v globoki vodi. Pa 

kupila sta mu še take majčke za kužke, k bo bla kmal zima. K pozim je zloooo mraz. On je 

imel pa zlo mal dlake. A vidš, tle ma kar gol ušesek. In pol sta mu oblekla, ampak črn je bil, 

tako da se je bolj težko videl. Ampak ta plašček je bil od spodaj mal rjav pa imel je to 

ovratnico gor. Tako da se je vedelo kje je konc, tega, k je imel še črtice na temu puliju.  

Pol so se šli pa enkrat žogat in so zagledal tak ribniček (pokaže na sliko) k bi bil lahk njihov 

kotiček za igrice.« 

(odmor za stranišče)             

Nika: »Kje sem že ostala?« 

Jaz: »Pri ribniku…« 

Nika: »Aha. V največjih potočkih je rabu tist šlauf, v bolj manjših potočkih ga pa sploh ni 

rabu. In pol k so šli domov, pol sta onadva veš kolk let postala stara. Oba 30 let. Ta je bla 

(pokaže na punčko), kako se že reče, 12 let, ta pa (pokaže na fantka) 13 let. In je bla ta mlajša. 

A vidiš, kolk je manjša od njega? Ta sestrica je vedno manj rasla. On je bil takrat, ko sta bila 

onadva, ko so bili oni na morju, a veš, kolk sta bla že stara? 34 pa 35. Ta punčka je bila 34, on 

pa 35. pol sta bla pa že kmal starša. Pol se je pa vse dobr končal, k sta postala starša. Pa veš, 

kaj so si naredil?«         

Jaz: »Samo malo, kaj se je pa s kužkom zgodilo?« 

Nika: »On je pa, veš, kolk že zrastel? Da je bil 50 let že star, ker se je že tolk postaral. Veš, 

kolk je bil takrat mlad? Tolk kot ta (pokaže na sliko), pol se je pa za 50 let postaral pa je imel 

že mal oguljena ušesa. Mal, čist mici. Repek je imel pa na konc, se mu je že mal koža vidla, 

tolk je bil že oguljen. Drugač pa nič več. Pa več dlake mu je zrastel in veš kakšen je postal. Ni 

bil več črn. Je postal bolj črn pa še rjav mal.«  

Jaz: »Sem mislila, da je siv postal?« 

Nika: »Veš, kakšen je postal? Tak vijoličast. Če zmešaš tako črno pa rjavo, se men zdi kot 

vijolična. Mal pa po mal barve. Na eni strani je imel tak, tak, tak, tak (kaže po svojem telesu). 



 

Ampak pol k se je pa res, res, pol k so pa dobil novga njegovga mladička, tistga kužka, je bil 

pa veš kakšen? Lisast. Tle je bil črno lisast (pokaže na en oko), tle rjavo lisast (pokaže na 

drugo oko), tle belo lisast (pokaže na lice), drugače je imel čist lise po celem telesu. K je bil 

zlo srčkan. Veš, kolk je bil srčkan? Še bolj kot te tvoji (pokaže na ščurke, ki sem jih tisti teden 

prinesla v vrtec). Pol so kupil mačko, k sta bla že velka, in je bla veš kakšna? Čist podobna 

kužetu, sam da je bla rjavo pa belo lisasta. On je bil pa še črno lisast. Kmal sta bla pa čist ista. 

Skor niso vedl kdo sploh sta. Kdo je kuža, kdo pa maček. Sam kuža je tolk dolga ušesa 

(pokaže z rokami navzdol), maček pa tolk (pokaže z rokami navzgor). Mal razlike, a veš, da 

je imel on dol, maček pa gor. Pol pa, a veš, kolk živali je prišlo, da so se spoprijateljil? Te dva 

fanta sta imela za hišnega ljubljenčka, a veš kaj? Ugotovi, katera žival je to (pokaže eno 

igračo)?«          

Jaz: »Delfina.« 

Nika: »Ja. In sta ga dala živet tle v reko (pokaže na sliko). In sta ga vsako jutro prišla hrant. V 

bistvu še živali so mel tle. To je bil zdej njihov potoček. Povsod je pisal stop pa mreža je bla. 

Oni so mel pa taka skrivna vrata. In veš, kako so jih odprl?«      

Jaz: »Kako?« 

Nika: »To so bila električna vrata. Če si se jih dotaknil, če si prijel za mrežo, so te … (pokaže 

s telesom in dela glasove). A veš, da mojga očita, je že enkrat elektrika stresla? In veš, kako je 

bil? Mene takrat še ni bilo. (spet pokaže s telesom) Pol je pa na tla padel. Tako si jaz 

predstavljam. Pol so pa odprl s takim zlatim pa srebrnim ključem. K je bil sonce je bil zlat 

ključek, se je bleščal, da je bil zlat, pol k je bla pa bolj tema. Drugače je bil tist ključek srebrn. 

In ko je bla tema, je bil pa srebrn. In pol so zelo ugodno živel. In pravljice je konec in počil je 

lonec.«      

 

Nikolina (5. let) 

Jaz: »Povej mi zgodbo, ki jo vidiš na sliki.« 

Nikolina: »Punčko, fantka, kužka, drevo.« 

Jaz: »Kaj delajo?« 

Nikolina: »Se igrajo.« 

Jaz: »Kaj se pa igrajo?« 

Nikolina: »Žoganje.« 

Jaz: »Kje se žogajo?« 

Nikolina: »Na jezeru.« 



 

Jaz: »Ali grejo v jezero tudi kaj plavati?« 

Nikolina: »Ne.« 

Jaz: »Zakaj ne?« 

Nikolina: »Ker je še pomlad in je premrzlo.« 

Jaz: »Kaj še počnejo?« 

Nikolina: »Ne.« 

Jaz: »Ali še kam grejo?« 

Nikolina: »Domov.« 

Jaz: »Kaj pa tam počnejo?« 

Nikolina: »Grejo spat.« 

 

Rok (6. let) 

Rok: »Tu sta fant in punčka, ki imata rada kužka. Kužku pa je ime Piki in ker so une račke 

prplavale v morje, so naletele na to reko in potem sta jih tele dva vzela za hišnega ljubljenčka. 

Piki pa je bil ljubosumen, da imajo igračo za hišnega ljubljenčka. Zato so raje mel, zato je tale 

fantek obupal in ni se več hotel igrat s Pikijem. In potem je najdla druga gospa Pikija in ga je 

posvojila. In še, potem je gospa prijazno dognala s Pikijem in ker so piščančki že mal odrasel 

so jih spustil nazaj v vodo, da bojo šli v svoj svet. In potem sta najdla Pikija.«  

Jaz: »Kdo je najdel Pikija?« 

Rok: »In sta najdla Pikija (pokaže na sliko, dečka in deklico). In potem sta lepila in lepila 

plakate pa se bo izvedelo.« 

Jaz: »Gospa jima je kar dala Pikija?« 

Rok: »Ja, ker je vedla, da ni blo prou, da je vzela od nekoga drugega psa. Sam želela je videti 

kako naporno delo je, če imaš psa.«  

Jaz: »Kaj je ugotovila?« 

Rok: »Da ni lepo jemljati (jemati) stvari drugih. In potem so nazaj dal psa. Potem so pa še v 

zahvalo dal tej prijazni gospe piščančke. In vsi so živeli do konca svojih dni.«  

 

Živa (5. let) 

Jaz: »Kaj vidiš na sliki?«  

Živa: »Punčko pa fantka k mata kužka pa fantek ima žogo.«  

Jaz: »Kaj delajo?« 

Živa: »Gledajo potok.« 



 

Jaz: »Gredo tudi kaj čez potok ali gredo plavati?« 

Živa: »Ne.« 

Jaz: »Ali se žogajo?« 

Živa: »Ne.« 

Jaz: »Kaj pa delajo poleg tega, da gledajo potok?« 

Živa: »(tišina) Punčka neki kaže.«  

Jaz: »Kaj misliš, da kaže?«  

Živa: »Rožice, te (pokaže na sliko).«  

Jaz: »Kaj bo z rožicami?« 

Živa: »Šopek naredila.« 

Jaz: »Za koga pa?« 

Živa: »Za mami.«  

Jaz: »Kako bodo do rožic prišli?« 

Živa: »Se bodo mogli sezut in it čez potok.«  

Jaz: »Kaj bo deček medtem časom delal, ko bo deklica rožice nabirala?« 

Živa: »Se bo žogal.« 

Jaz: »Kaj pa kuža?« 

Živa: »Tekel.« 

Jaz: »Kaj bodo pa potem počeli?« 

Živa: »Šli domov.« 

Jaz: »Kaj bodo pa tam?« 

Živa: »Punčka bo dala mamici šopek. Pol se bodo pa šli igrat na travo.« 

Jaz: »Kaj se bodo tam igrali?« 

Živa: »Z žogo. Si jo bodo podajali. Kuža si je pa ne more.« 

Jaz: »Bodo še kaj počeli na travniku?« 

Živa: »(tišina) Ne. Potem bodo šli spat.« 

 

Luka (5. let) 

Jaz: »Povej mi zgodbo, ki jo vidiš na tej sliki?«  

Luka: »Tuki vidm psa, punčko, fantka k drži žogo pa kamne, vodo, reko.« 

Jaz: »Kaj delajo?« 

Luka: »Ne vem.« 

Jaz: »Ali se kaj igrajo?« 



 

Luka: »Ne.« »Ta punčka (pokaže na sliko) ga neki sprašuje.« 

Jaz: »Kaj ga sprašuje?« 

Luka: »Sprašuje ga neki, ne vem. Neki kaže.« 

Jaz: »Morda veš kaj kaže?« 

Luka: »Ne vem. Rože.« 

Jaz: »Še kaj počnejo?« 

Luka: »Ne vem.« 

Jaz: »Kje so?« 

Luka: »Nekje v ribniku, potoku.«  

Jaz: »Ali so odšli na sprehod?« 

Luka: »Ne.« 

Jaz: »Ali je ribnik blizu njihovega doma?« 

Luka: »Ne, zato ker se ne vidi hiš.« »Vidim pa na sliki vodo, drevo, rože pa travo pa vidm 

(tišina).« 

Jaz: »Ali se s temi stvarmi, ki si jih naštel kaj dogaja?«                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Luka: »Ne. Rad bi že barval.«  

Jaz: »Ali želiš torej končati?« 

Luka: »Ja.« 
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Ella (5. let) 

Ella: »Kaj pa je to? Kaj je to?« 

Jaz: »Kaj tebi predstavlja?« 

Ella: »Kamne.«  

Jaz: »Še kaj drugega?« 

Ella: »Skale, bodice.« 

Jaz: »Od česa so te bodice?« 

Ella: »Od skale. A ne pol pride druga skala tuki gor.« 

Jaz: »A je to potem kaj nevarno?« 

Ella: »Ne, nima učk (oči).« 

Jaz: »Sem mislila, da se kaj prevrne skala.« 

Ella: »Ja, tkole dol (pokaže na list).« 

Jaz: »A lahko to na koga pade?« 



 

Ella: »To ne vem. Recimo, da pade tkole, na en tuki kamen.« 

Jaz: »A kdo na bodice stopi?« 

Ella: »Ne vem. Kamen mogoče. Tko pade na bodice pa poč. Pol bi pa lahko bla lizika. Pa 

recimo, da bi ta padel na bodice (pokaže na en kamen).« 

Jaz: »Kaj se z njim zgodi?« 

Ella: »Tud ma bodice z liziko.« 

Jaz: »Kaj še vidiš na sliki?« 

Ella: »Recimo, da bi šla ta bodica na skalo.« 

Jaz: »Kaj se pa potem zgodi?« 

Ella: »Pol bi bla pa ona zapičena, tuki (pokaže na sliko). Pa bi bla tud ona lizika.«  

Jaz: »Aha, če ima kamen bodico, potem postane lizika?« 

Ella: »Ja.«  

Jaz: »A ta tudi postane lizika? (pokažem na sliko)« 

Ella: »Ne, recimo, da ta stoji na skali, k pol se lahko prevrne. Mogoče je to, to.«   

Jaz: »Še kaj vidiš na sliki?« 

Ella: »Da so skale pobarvane.«  

Jaz: »Zakaj so pa pobarvane?« 

Ella: »Mogoče zato k so jih pač pobarval.« 

Jaz: »Kdo?« 

Ella: »Ja človeki, a ne.« 

Jaz: »Zakaj misliš, da so jih pobarvali?« 

Ella: »Mogoče zato, k so hotl.« 

Jaz: »Koliko je teh skal?« 

Ella: »Mogoče so samo, en, dva, tri, štiri, pet (kaže na sliko in šteje). Pa tuki je še ena 

mičkena. (tišina). Recimo, da bi vse skupaj padle.« 

Jaz: »Kam bi pa padle?« 

Ella: »Tuki notr (pokaže na sliko).« 

Jaz: »Kaj bi se z njimi zgodilo?« 

Ella: »Pol bi se pa vse napičle pa bi blo sto lizik. Lahko so tud oranžno pobarval zraven al pa 

modro pa zeleno. Te so tud mogoče pobarval. A ne, pobarval so jih tko na črno al pa 

srebrno.«  

Jaz: »A so te lizike potem okusne?« 

Ella: »Ne.« 

Jaz: »Zakaj?« 



 

Ella: »Ne, to da jih tko zavrtiš (pokaže). Tko, da daš bodičke gor pa obrneš pa zavrtiš.«  

Jaz: »A potem niso za pojesti?« 

Ella: »To je kamen al pa skala.« 

Jaz: »Ampak ljudje bi mogoče mislili, da je to prava lizika?« 

Ella: »Ne. Nekdo bi povedal to. Tist, ki je barval bi povedal. Pa mogoče je on dal bodico 

gor.« 

 

 

 

Gašper (5. let) 

Jaz: »Obrni jo kakor želiš.« 

Gašper: »Tako je prav (obrne sliko).« 

Jaz: »Kakšno zgodbo vidiš na sliki?« 

Gašper: »Smreko. Kamen. Kamen. Voda, voda (kaže na sliko).« 

Jaz: »Kje smreka raste?« 

Gašper: »Na kamnu.« 

Jaz: »Kaj se s kamni dogaja?« 

Gašper: »Padajo v vodo.« 

Jaz: »Zakaj padajo v vodo?« 

Gašper: »Po moje je en velikan vrgel. Tolk je bil močen.«  

Jaz: »Kaj se s kamni zgodi, ko padejo v vodo?« 

Gašper: (skomigne z rameni) 

Jaz: »Kje živi velikan?« 

Gašper: »V jami al pa kej taga.«  

Jaz: »Sam živi?« 

Gašper: »Ne vem.« 

Jaz: »Kaj dela v jami?« 

Gašper: »Kuha.  

Jaz: »Kaj najraje skuha?« 

Gašper: »Ne vem.« 

 

Jakob (6. let) 

Jaz: »Kaj vidiš na sliki?« 



 

Jakob: »To so mogoče čičke račke.« 

Jaz: »Čičke račke?« 

Jakob: »Ja.« »Sej tole pa ne poznam.« 

Jaz: »Ni potrebno, da sliko poznaš. Še enkrat dobro poglej na sliko in mi povej kaj poleg 

čičke račk vidiš na sliki.« 

Jakob: »Barve.«  

Jaz: »Kje so te barve?« 

Jakob: »V temi.  

Jaz: »Se z barvami, kaj zgodi v temi?« 

Jakob: »Se prelevijo v ena bitja.« 

Jaz: »Bitja?« 

Jakob: »V eno pišče.« 

Jaz: »Kaj delajo ta bitja?« 

Jakob: »Gredo v temo.«  

Jaz: »Kaj tam počnejo?« 

Jakob: »Vzamejo eno barvo. Pol pa zletijo v drevesa in umrejo.«  

 

Julija (5. let) 

Jaz: »Kaj vidiš na sliki?« 

Julija: »Kamne.«  

Jaz: »Kje so kamni?« 

Julija: »Ne vem.« 

Jaz: »So na tleh, v zraku, v vodi?« 

Julija: »V zraku.« 

Jaz: »Ali kam padajo?« 

Julija: »Ja. Na tla.«  

Jaz: »Kaj se bo z njimi zgodilo, ko bodo padli na tla?« 

Julija: »Ne.« 

Jaz: »Še kaj vidiš?« 

Julija: »To (pokaže na sliko).« 

Jaz: »Kaj bi bilo to?« 

Julija: »Vejica.« 

Jaz: »Kaj se s to vejico dogaja?« 



 

Julija: »Pada.« 

Jaz: »Kam pada?« 

Julija: »Na tole (pokaže na sliko).« 

Jaz: »Kaj je to?« 

Julija: »Skala.« 

Jaz: »Se bo z njimi, kaj zgodilo?« 

Julija: »Ja, se bodo polomile.«  

Jaz: »Bodo kamni tudi na skalo padli?« 

Julija: »Tale na tla, tale pa na skalo (pokaže kamna).« 

Jaz: »Kaj se bo potem zgodilo?« 

Julija: »Luknja.« 

Jaz: »Kaj je pa to (pokažem na sliko)?« 

Julija: »Tud skala.« 

Jaz: »Kakšna skala?« 

Julija: »Špičasta. Na to bo pa to padl (pokaže)« 

Jaz: »Še kaj vidiš?« 

Julija: »Ne.« 

 

Lana (5. let) 

Jaz: »Povej mi zgodbo, ki jo vidiš na sliki?« 

Lana: »To zgleda kot velikonočni jajček (pokaže na sliko), ker je take oblike.«  

Jaz: »Kaj je pa to?« (pokažem na sliko) 

Lana: »Mogoče iglca.« 

Jaz: »Kdo jih je prinesel?« 

Lana: »Zajček. Velikonočni zajček.« 

Jaz: »Zakaj?« 

Lana: »Za otroke. Za pojest.« 

Jaz: »So pobarvana jajca?« 

Lana: »Ja.« 

Jaz: »Kdo jih je pobarval?« 

Lana: »Zajček jih barva.«  

Jaz: »Kje pa dobi ta jajčka?« 

Lana: »Kokoške mu zležejo.«  



 

Jaz: »Na kakšno barvo zajček najraje pobarva jajčka?«  

Lana: »Na modro.«  

Jaz: »Bi želela še kaj povedati?« 

Lana: (odkima) 

 

Leon (5. let) 

Jaz: »Kaj vidiš na sliki?« 

Leon: »Tle vidim jajčka. Pa to je nekaj tazga (pokaže na sliko – črne črte) k kombajn 

požanje.«  

Jaz: »Kaj je to kombajn?« 

Leon: »Je pa, da. Sej vem, kaj je. Imam igrico kmetijo in k kombajn požanje, daš ene stvari, 

recimo rdečo peso pa daš v prikolico. Enkrat sem pa poklical enga za pomoč pa sem pol 

zraven kombajna peljal, mi je pa že med potjo stresel. Pol pa pelješ nekam tja, k je ati najdu 

nekaj, ampak najbliži. A veš, sam, rdečo peso pa to, a ne, pa krompir ne naredi kombajn sam 

maš tm neki in pol prleti iz zraka dol. A veš moj ati, kr misli pri uni igrici, da so tm jasa, ene. 

Pa grem tja, mi je rekel včer, pa ni blo nč, ampak pol smo prodal jajca pa smo dubl. In pol, a 

veš, un k smo ga poslal, da mi, da nam pomaga, nam je neki naredu za brez veze, nam je še un 

neki zelen požel, oral, namesto, da bi s kombajnom. In pol smo pa vrgel denar stran. Pa lihk k 

smo pršli ke, smo vrgel stran denar, zarad tega ker nam je un oral. 

Itak smo pa mi še bl posladil, za kazen smo unga, da spet orje nam in da bomo mel denar. In 

smo še enga poslal in sta se unedva zagozdla. Sem ga pa odpeljal, a ne, sem ga zmotil in un je 

šel naprej, jst sem ga pa s traktorjem spremljal.« (tišina)  

Jaz: »Kakšna jajca ste pa prodali? Ali so bila tako obarvala kot na sliki?« 

Leon: »Taka, una k lih stolčemo, pol jih pa damo not pa neki pomijemo. Une sigurno. Imamo 

ful kur in enga petelna.«   

Jaz: »Kaj se pa potem s temi jajci zgodi?« 

Leon: »Nekam jih peljejo, recimo, pa jih prodajo. Taki so tudi eni za veliko noč. Jaz sem imel 

svoj jajček za veliko noč pa sem dal gor nalepko. En se je pa malo stolkel, pol sem dal pa na  

druzga nalepko gor. Sem ga imel pa v kozarcu. Pol so ga pa pojedl, sem pa lupine pa nalepko 

pokopal.«  

Jaz: »Kakšne barve so bila tvoja jajčka, kot je tukaj na sliki ali drugačne? So bila tako 

obarvana?« 

Leon: »Ne.  



 

Pol pa un k je oral, nehal, sem ga mogu pa ke pelat. Pol sem dal pa ke še enga. Pol sem pa še 

mojga prpeljal. Na enga sem dal pa prvo utež pa zadnjo utež. Aja, pa rajli igram, in je včasih 

tud traktor naslikan. Tak (pokaže z rokami). Sam ga ne moreš zbit. Jst ga hočem razbit pa se 

nč ne razbije, včasih se samo moj avto. Moj ati je pa tok hiter v rajliju, da včasih kšno cesto 

odklen pa kakšen dirkalen avto.«      

Jaz: »Tudi on igra to igrico?« 

Leon: »Ja, mami pa ful malkrat. Jst pa peljem včasih tist rumen, ki je lahko počasen in hiter.« 

Jaz: »Kaj pa še vidiš na sliki?« 

Leon: »Ta pa je podobna koruzi k je ugriznjena (pokaže na spodnji rob slike).«  

Jaz: »Kdo pa jo je to ugriznil?« 

Leon: »Ja, ne vem. Mogoče kakšen kmet, ki je imel malico al pa pavzo.«  

Jaz: »In si je potem kar koruzo vzel?« 

Leon: »Ja. Veš, da men je dobra koruza, sam ne  tolk ful, zato pa sem enkrat jedel zraven 

koruze še štručko.  

Škoda, da nimamo še kakšnega piščančka.« 

Jaz: »Mogoče bodo pa iz teh jajc se izvalili.« 

Leon: »Pa mamo še krave, ovce, na računalniku.«  

Jaz: »A iz teh jajc pa ne bo nastal piščanček?« 

Leon: »Ne. A veš, da kura skos ne sedi na unmu jajcu k je piščanček, včasih gre tud tja pa 

ponesreč unga jajca probaš prodat. Pol se pa izleže tm, je pa pol v bajti piščanc.«   

Jaz: »Iz kje pa so prišli ti jajci?« 

Leon: »Iz kure.« 

Jaz: »Kje pa je kura?« 

Leon: »Mogoče je pa tema, pa je šla spat. Jajca je pa pustila v gnezdu, v navideznemu 

gnezdu. 

A veš, da hočem prodat traktor, da bi lahko zaslužil avto pa tovornjak pa več krav pa več ovc 

pa več kur. A veš, kolk mam velik kur? Tle jih mam doma pa še ene kure mam druget. Sam 

ne vem kje. Mislim, da je to ati reku, da mam druget. Pol sem pa reku. To jih pa moram 

poiskat. 

Ampak škoda, ker ne morm bajte odklenit. Ne mormo je odpret. «     

Jaz: »Kako? A ni ključa?« 

Leon: »Ja, ne vem, sam ne mormo je odpret. Mene je pa strah k ati pa mami kr rinta not. Pa 

tud v svetilnik je enkrat mami hotla it. Ampak lahko plavaš. Moja kmetija je tm nek, da se 

vidi kar svetilnik, a veš, une luči, k se vrtijo. (tišina)     



 

Jaz: »A bi rad še kaj povedal?« 

Leon: »Ja. Drugič, ko bomo šli jajca prodat, ne bomo nobenga prosil, da nam pomaga.«  

Jaz: »Zakaj?« 

Leon: »Da ne bo spet kej naredil za brez veze. Danes bomo samo dinarčke pobiral, jajca 

pobiral, na kmetiji. Tako sem se jaz odločil. Pa pol bomo jajca prodal. Pa ne bomo vrgel stran 

denarja. 

 

Maša (6. let) 

Maša: »Kaj je to?« 

Jaz: »To je slika. In tudi na to sliko mi povej eno zgodbo.« 

Maša: »Če pa ne vem, kaj je to.« 

Jaz: »Povej mi kar vidiš.« 

Maša: »Okej. Nekoč pred davnimi časi so živela drevesa. In enkrat je priletel en kamen dol in 

je eno drevo razbil. Drevesa so se dol popadala in drevo je padel dol. In tako so družina 

dreves jokale. In potem so se drevesa premikale okoli.« 

Jaz: »Kako, a so imele noge?« 

Maša: »Ne, tako so se, ker so jih žagal (pokazala s krožnimi gibi v pasu). Ljudje so jih začeli 

žagati. In so rekle: »Au, au! To boli! Nehajte me ščipati in grizat.«  

Jaz: »Zakaj so jih pa ljudje žagali?« 

Maša: »Zaradi tega, ker so potrebovali drva. In tako naprej so bile drevesa v peči. In pol so 

posadili veliko dreves. In pol so jih, ko so zrasla, spet požagali. In pol so jih spet posadili in 

spet so rasle. In tako naprej.«   

 

Rok (6. let) 

Jaz: »Povej mi zgodbo, ki jo vidiš na sliki?« 

Rok: »To so jajca, ki je velikonočni zajček pustil na plaži, ki je tale val (pokaže na sliko) 

podal v morje in zdej plavajo. In morski pes je hotel pojesti njiju, ampak je hobotnica ga 

povlekla v vodo in jajca vrgla na otok. Potem so ga našli pirati in so ga mel kot za hišnega 

ljubljenčka, kr jim papiga vedno nagajala.«  

Jaz: »Torej so imeli pirati za hišnega ljubljenčka jajca?« 

Rok: »Ja, ker so mislili, da je piščanc not, ampak sam čokolada. In potem na otoku, so 

napadale ribe. In so potem napadale tud druge gusarske ladje. Uno ladjo k so mel teli te jajčka 

in potem, potem je prišel morski pes in je napadal uno drugo gusarsko ladjo, ker so mele te 



 

jajčka. In potem so morski psi pljunl (pljunili) na drug otok jajčka in potem so se izvalil 

piščančki.«    

Jaz: »Zakaj so pirati želeli imeti jajca?« 

Rok: »Ker so hotl jih skuhat.« 

Jaz: »Ali so bili tako lačni?« 

Rok: »Niso imel nobene hrane.« 

Jaz: »Zakaj so morski psi jajca kar pljunili na drug otok?« 

Rok: »Ja, zato ker jim niso užitna, morskim psom. In potem so mislil, da naj to jih zdrobi pa 

bojo jajca počla jim in se bojo vidle, sam nč.«  

Jaz: »Kaj je bilo pa s piščančki, ki so se izvalili na otoku?« 

Rok: »Potem so rastel in rastel. Potem so se naučil plavat in so najdl drugo raco.« 

Jaz: »So jo imeli za drugo mamo?« 

Rok: »Ja.« 

Jaz: »A Piščančki drugače plavajo?« 

Rok: »To so bili čudežni piščančki.« 

Jaz: »Kaj je bilo pa potem?« 

Rok: »Kuhal so pa še barval jajčka.«  

 

ZGODBE ABSTRAKTNE ILUSTRACIJE 2 

Ian (5. let) 

Jaz: »Kaj vidiš na sliki?« 

Ian: »To, a ne, to so taki hribi (pokaže na sliko). Tko hribi. Pa to, to so take rumene vejice 

(ponovno pokaže na sliko). Tole je pa taka mesojeda, na temu. Mesojeda k je tole (pokaže na 

sliko). To so črne jagode. To ne smejo jest človeki. To lahko jejo samo te mesojede rastline. 

Ta pika (pokaže na sliko) je pa tko, da se ta črna pika prijeme na tole jagodo in to pomaga bl 

te mesojedi rastlini, a ne, bl rast. Zarad tega.«  

Jaz: »Koliko zrastejo te mesojede rastline?« 

Ian: »So velike ne pa mejhne. Na primer tokle (pokaže z rokami). To je velika mesojeda, to 

pa je ta mejhna mesojeda (pokaže na sliko). Mini, mini. To lahko sam te mesojede jejo pa tud 

živali.«   

Jaz: »Kaj so te črne pike zraven, so tudi kakšna hrana za mesojede rastline?« 

Ian: »To so črne borovnice. So strupene in lahko takoj umreš al pa dobiš črno angino.«  

Jaz: »Kaj je to črna angina?« 



 

Ian: »To pomen, da rataš cel črn.«  

Jaz: »Ali ljudem to škoduje?« 

Ian: »Ja, ker potem lahk tud umreš.« 

Jaz: »Kako se ozdravi črno angino?« 

Ian: »Morš ležat, a ne, pa pit vroč čaj.« »To so pa črne češnje. To si lahko daš na palčko al pa 

kej tazga.« 

Jaz: »Kako to raste?« 

Ian: »Na takih vejicah.« 

(Deček si je odšel nos obrisat) 

Ian: »Tele mejhne te lahko pojejo te pa te ne morjo (pokaže na sliko). Pol padejo iz veje.«  

Jaz: »Kaj se z njimi zgodi?« 

Ian: »Ne vem.« 

Jaz: »Želiš še kaj povedati?« 

Ian: »Ne.«  

 

Izak (5. let) 

Jaz: »Kakšno zgodbo vidiš na tej sliki?« 

Izak: »Vidm drevo. Grmovje. Pa vidm (pokaže na sliko).« 

Jaz: »Kaj je to?« 

Izak: »Ne vem.« 

Jaz: »Kje grmovje raste?« 

Izak: »V gozdu.« 

Jaz: »Kaj pa to na drevesu raste?« 

Izak: »Grozdje.« 

Jaz: »Se z grozdjem kaj dogaja?« 

Izak: (skomigne z rameni) 

Jaz: »Ga kdo nabira?« 

Izak: »Ne vidim nobenega.« »To je pa list, to je isto drevo, to pa ne vem kaj bi lahko bilo 

(kaže na sliko).« 

 

Lara (5. let) 

Jaz: »Sliko obrni kakor koli želiš.« 

Lara: (sliko si ogleduje in obrača) 



 

Jaz: »Kakšno zgodbo vidiš na tej sliki?« 

Lara: »Skale, rožice pa še travce tukej. (pokaže na sliko)« 

Jaz: »Kaj se bo zgodilo z rožami?« 

Lara: »Bojo zrasle.« 

Jaz: »Kdo pa prihaja na skale?« 

Lara: »Mamice prihajajo z otroci. In trgajo rožice. Za mamico.«   

Jaz: »Kaj še delajo na skalah?« 

Lara: »Se igrajo.« 

Jaz: »Kaj pa se igrajo?« 

Lara: »Skrivalnice pa lovljenje. Se da dobro skriti za to skalo (pokaže na sliko).« 

Jaz: »A to pa ni skala? Kaj pa je?« 

Lara: »To pa vidijo razgled na morje.« 

Jaz: »Bodo odšli tudi kaj na morje?« 

Lara: »Ja.« 

Jaz: »Kaj bodo na morju počeli?« 

Lara: »Bojo z ladjo šli na kakšen otok.« 

Jaz: »Kaj bodo na otoku?« 

Lara: »Poiskali zaklad.« 

Jaz: »Kaj se bo v zakladu skrival?« 

Lara: »Bojo se denarčki skrival pa un pokal pa prstani in ogrlice.« 

Jaz: »Kdo bo pa to vzel iz zaklada?« 

Lara: »Ogrlice in prstane bojo mamice vzele. Denar bodo dali v šparovčke.« 

Jaz: »Kaj si bodo pa kupili z denarjem?« 

Lara: »Kakšne igračke.«  

Jaz: »A to potem otroci šparajo?« 

Lara: »Ja. Mamice imajo pa že velik denarja.«  

Jaz: »A so še kej našli v zakladu?« 

Lara: »Na pokrovu so najdl dragulje in sedem venčkov. In so si jih dal na glavo. Ampak za 

mamice so pa krone. Sedem venčkov je za otroke, ena krona je pa za mamico.« 

Jaz: »Iz česa so venčki narejeni?« 

Lara: »Iz rožic. Iz teh k je mami mela šopek. So jih drugi napravil in jih dal na pokrov.« 

Jaz: »Iz česa je krona narejena?« 

Lara: »Iz zlata in okol so okrogli diamanti. In so pisani.«  

Jaz: »Kaj bodo potem naredili?« 



 

Lara: »Bojo šli domov očiju pokazat, k oči je zdej že doma.«   

Jaz: »Kam pa je šel oči?« 

Lara: »Bil je v službi.« 

Jaz: »Sam kako bodo pa prišli iz otoka?« 

Lara: »Z zakladom. Bodo z ladjo odpluli.« 

Jaz: »Kdo bo krmaril ladjo?« 

Lara: »Mami. Ne, je kapitan od nje. En k je znal veslat.« 

Jaz: »Aha, ta ladja je torej na vesla?« 

Lara: »Tist k majo gusarji. K majo balkon in notr hiško. In v tisto hiško so dali zaklad.« 

Jaz: »Kaj bodo potem?« 

Lara: »Prišli domov in očiju pokazali zaklad. Oči se je ful presenetil in so šli spat. Potem pa 

ko so se zbudili so šli na Šmarno goro in so kupl lizike pa sladkarije, pol so šli pa še mal na 

igrala. Potem so šli pa dol. Potem so šli pa v hišo. Potem so šli mal počivat pol pa še igrat.« 

Jaz: »Pri hiši imajo tudi igrala?« 

Lara: »Pri hiši imajo tudi igrala pa vrt.«  

Jaz: »Kaj imajo pa na vrtu zasajeno?« 

Lara: »Sončnice pa jagode pa maline. Je bil poletje. Dons bodo pa posadili ribez. Ampak jst 

sem enkrat dala eno mejhno palčko pol pa še eno dolgo, pol sem pa še porabljeno koruzo. 

Potem je pa zrasla iz ta velike palčke ribez. Pol sem ga pa drgam dala.«  

Jaz: »Ste ga presadili?« 

Lara: »Ja s koreninicami. Smo ga drgam dal pa je zrastel ribez. Mamo zdej tri ribeze: grm in 

potem, dva sta pa tm k je vodico okol in potem je še od drevesa tisto deblo. In sta dva ribeza 

zrastla pol je pa še tist k smo ga prestavl. Otroci se pa zdej igrajo.« 

Jaz: »Kaj se pa igrajo na vrtu?« 

Lara: »Se spuščajo po toboganu pa po lužah skačejo pa na gugalnicah se gugajo pa plezajo 

na drevo.« 

Jaz: »Kaj so pa potem delali?« 

Lara: »So šli spat. Drugo jutro so pa ujeli enga lepga metuljčka. Potem so ga dal v kletko in 

potem še rožice velik dajal.«   

Jaz: »Kaj pa metuljček s temi rožicami počne?« 

Lara: »Pije.«  

 

Luka (5. let) 



 

Jaz: »Kakšno zgodbo vidiš na sliki?« 

Luka: »Tri skale, veje, oblake, lešnik pa storži pa listi pa kamni.« 

Jaz: »Kaj se je zgodil s kamni?« 

Luka: »Jih v zrak meče.« 

Jaz: »Kdo?« 

Luka: »Veter.« 

Jaz: »Kje bodo pa pristali?« 

Luka: »Na zemlji.« 

Jaz: »Na vejah kaj raste?« 

Luka: »Ja.« 

Jaz: »Kaj?« 

Luka: »Lešniki, storži, kostanji.« 

Jaz: »Ali kdo to nabira?« 

Luka: »Ja.« 

Jaz: »Kdo?« 

Luka: »Veveričke. Jih pobira.« 

Jaz: »Kaj potem z njimi naredi?« 

Luka: »Jih poje. Jih nese v svoj dom in jih poje.« »Je pa tudi veter.« 

Jaz: »Koliko je močan veter?« 

Luka: »Ful. Tolk je močan, da bi na primer odnesel v zrak kr eno tako skalo. To se reče 

takmu vetru, vrtinec.« 

Jaz: »Vrtinec?« 

Luka: »K vse lahko odnese v zrak. Čeprav, če je tak veter, to pomen, da je vrtinec, ker vrtinec 

tud lahko odnese hiše. Zato se temu vetru reče vrtinec. Stvari vrtinec podre in jih vrže v vodo 

pa to. Pa jih odnese v vesolje pa na Zemljo.« 

Jaz: »Kaj se s stvarmi zgodi v vesolju?« 

Luka: »Tm pa potem poč vulkan.« 

Jaz: »Vulkan?« 

Luka: »V vesolju se taka bomba razstreli pol pa vse dol vrže in na nastane tak vulkan pol pa 

bruhne pa je lava pa ogenj.«  

Jaz: »A lahko to koga poškoduje?« 

Luka: »Ja. Dinozavre, človeke pa to.«  

Jaz: »Kaj se pa z njimi zgodi?« 



 

Luka: »Poginejo, izumrejo, crknejo. Pol pa nastanejo eni taki kuščarji, mislim močeradi. 

Dinozavri zbežijo, izumrejo pol pa nastanejo živali, opice, pol nastane Ledena doba, pol 

jamski človeki pol pa mi.« »Drugač tuki k so dinozavri še živel, so tuki k mamo zdej mi ta 

vrtec, so hodl. Veš, kaj sem jaz na morju videl?« 

Jaz: »Kaj?« 

Luka: »Tam k skočiš na skakalnici tm je bla ena stopinja od dinozavra. Od tireksa. Kralja 

dinozavrov. To stopinjo sem drugače jaz naredil. Pol sem se pa tko delu, da je bil ta prav 

dinozavr. Pol sta pa prjatla, Lin pa Taj rekla: »O, kolk kul!«. Pol pa sploh nista zvedla, da sem 

jst naredu to.« 

Jaz: »Si rekel, da tukaj, kjer je zadaj vrtec hodili dinozavri, ali so tudi tukaj hodili? (pokažem 

na sliko)« 

Luka: »Ja.« 

Jaz: »Niso nič uničili?« 

Luka: »Ne, zato ker so skale pa kamni trdi. Pa niso. Jst sem drgač enkrat, tolk mam močne 

zobe, da sem lahk že enkrat kamen na pol pregriznil.« 

Jaz: »Samo, da si jih nisi zlomil.« 

Luka: »Pa si jih nisem, poglej (pokaže in odpre usta). Tedva sta mi pa sama izpadla.« 

Jaz: »Kaj pa dinozavri jejo?« 

Luka: »Je obstajal rastlinojedec, mesojedec, Tireks.« 

Jaz: »Kaj Tireks je?« 

Luka: »Ne vem. Travo. Pa vodni dinozavri. Veš, kaj sem jst enkrat videl v morju? To kar več 

ne obstaja. Enga tazga dinozavra k se bori z drugimi dinozavri in to je najmočen dinozaver v 

morju. Tak vodn.« »Bil je svetle barve, modre svetle barve.« 

Jaz: »Se ga nisi nič ustrašil?« 

Luka: »Ne. Sej sem ga še požu. Pa je bil veš, kdo z mano?« 

Jaz: »Kdo?« 

Luka: »Bratec.« 

Jaz: »Ga je tudi on pobožal?« 

Luka: (pokima) »Ampak, a veš, kaj sva nrdila? Usedla sva se nanga. A, veš do kam sva se 

pelala, pol sva pa šla nazaj na kopno? Tokle dolg sva se z njim pelala (pokaže z rokami 50 

cm). Dolg pa je bil drgač tokle (pokaže z rokami približno 1 m).« » Izgleda ko kot kača, 

ampak je veči od kače, podoben je kači.« » Pol sva pa šla nazaj in sva skočila iz nanga, sva šla 

na kopno, sva se mal vozila z napihljivim čolnom. Drgač mamo še na morju, tm k sm ti u tem 



 

dinozavru govoru, smo mel tm še, k so ostali čolni prkerani, mamo tm še en motorni čoln. 

Prou k ma motor.«   

Jaz: »Super. Ali je na sliki tudi kaj morja?«  

Luka: »Ne. Vidm pa še mal barve.«   

Jaz: »In kaj je ta barva?« 

Luka: »To so tko. Ta mi zgleda tko v obliki ladje pa ta mi zgleda tko ko en top ta pa zgleda 

kot ena taka glava, usta.«  

Jaz: »Od koga?« 

Luka: »Od dinozavra. K ma še tkole. A, veš k dinozavri majo vsi vrat in k ma tkole.« 

 

Žana 1 (6. let) 

Jaz: »Povej mi zgodbo, ki jo vidiš na sliki?« 

Žana: »Maline, drevesa.« 

Jaz: »Kdo nabira te maline?« 

Žana: »Punčka, ki ji je ime Lana.«  

Jaz: »Ali sama nabira ali še s kom drugim?« 

Žana: »Sama.« 

Jaz: »Kaj pa bo s temi malinami naredila?« 

Žana: »Pojedla jih bo.«  

Jaz: »Ali so ji dobre maline?« 

Žana: »Ja.«  

Jaz: »Kje jih nabira?« 

Žana: »V gozdu.«  

Jaz: »Kje je ta gozd?« 

Žana: »V Pirničah.« 

Jaz: »Kaj bo potem, ko bo Lana nabrala maline?« 

Žana: »Bo šla domov in pojedla maline. Potem bo pa šla spat.«  

Jaz: »Ali je še kdo doma razen nje?« 

Žana: »Oči pa mami.«  

Jaz: »Ne bodo nič skupaj počeli?« 

Žana: »Pojdla bo kosilo pa bo šla spat.«  

Jaz: »Kaj se bo naslednje jutro zgodilo?« 

Žana: »Pojdla bo zajtrk pa bo šla na sprehod. Z mamico« 



 

Jaz: »Kam bosta šle z mamico?« 

Žana: »V drug gozd se bosta šle sprehajat..«  

Jaz: »Bosta koga srečale?« 

Žana: »Ne.« 

Jaz: »Kaj bosta tam počele?« 

Žana: »Rožce bosta nabirale. Nato pa jih bosta dale v vazico na mizo.«  

Jaz: »Kaj bosta potem počeli?« 

Žana: »Potem bo pa noč pa bosta šli spat.« 

 

Žana 2 (5. let) 

Jaz: »Sliko obrni kakor želiš. Zdaj mi povej zgodbico, pravljico, ki jo vidiš na sliki.« 

Žana: »Hmm.« 

Jaz: »Kaj vidiš na sliki?« 

Žana: »Skalo.« 

Jaz: »Aha, skalo. Še kaj?« 

Žana: »Veje.« 

Jaz: »Ali kaj na vejah raste?« 

Žana: »Hmm. Kroglice.«  

Jaz: »Kaj pa so te kroglice?« 

Žana: »Maline.« 

Jaz: »Zakaj pa so te maline?« 

Žana: »Hmm.« 

Jaz: »Ali jih bo kdo pojedel?« 

Žana: »Ja.« 

Jaz: »Kdo?« 

Žana: »Punčka k jih bo šla nabirati. Potem bo pa šla nazaj domov (tišina).« 

Jaz: »Kaj bo bilo doma?« 

Žana: »Mamici bo dala maline. Mamica jih bo pojedla.« 

Jaz: »Kje te maline rastejo?« 

Žana: »Na gori. Na Triglavu.« 

Jaz: »Ali bo punčka potem kaj z mamico počela?« 

Žana: »Ne. Potem bosta šli pat.« 

 



 

ZGODBE ABSTRAKTNE ILUSTRACIJE 3 

Lovro (6. let) 

Jaz: »Obrni kakor želiš.« 

Lovro: »Tkole.« 

Jaz: »Povej mi zgodbo, ki jo vidiš na sliki.« 

Lovro: (premišljuje) 

Jaz: »Kaj vidiš?« 

Lovro: »Izgleda kot mavrica.« »Črte ima, zeleno pobarvana stopala.«  

Jaz: »Od koga so ta stopala?« 

Lovro: »Od krave. Te pikce so od rok. Ta je podobna drevesu. Potem to je mavrična trava ali 

pa mavrična zemlja.« 

Jaz: »Ali krave hodijo na mavrico?« 

Lovro: (pokima) 

Jaz: »Kaj se na mavrici še dogaja?« 

Lovro: »Rastejo hruške, listi pa še vrtnice.« 

Jaz: »A kdo živi gor? 

Lovro: (pokima) »In to je. Sam, da se spomnim. To pa je, hmm. Luka Kenik.« 

Jaz: »On živi tam gor?« 

Lovro: »Drug Luka Kenik, ne ta. Drug.«  

Jaz: »Kaj on dela gor na mavrici?« 

Lovro: »Postavil si je sebi hišo, leseno. Opeke ni najdu. Tako je šel v gozd in je poiskal les in 

ga je včasih nažagal. In je iz drv zgradil svojo hišo.« 

Jaz: »Koliko veliko hišo si je pa zgradil?« 

Lovro: »300 kilometrov. Da gredo lahko še drugi notri.« 

Jaz: »Drugi?« 

Lovro: »Eva, Matjaž, Nika, ne ta Nika ena druga, pa še Luka, ne ta Luka Pezdir pa ne ta Luka 

Gantar drug Luka, punca je pa Žana Rebolj, ampak ne ta naša Žana, ampak druga Žana.« 

Jaz: »A to so njegovi prijatelji?« 

Lovro: »Ja. Oni so prijatelji pa skupaj vse sadijo.« 

Jaz: »Kaj sadijo?« 

Lovro: »Hruške, liste, zdravilne liste k jih daš notr v čajnik, jih skuhaš in potem, če si bolan, 

jih natočiš v kozarc. In potem te liste poješ in si že zdrav. In pol novi zrastejo.« 

Jaz: »Koliko teh listov imajo posajenih?« 



 

Lovro: »Sto. Sadijo tud korenje, krompir, špinačo pa še, pa sadijo. Sam da se spomnim, kaj 

sadijo (premišljuje). Sadijo še grah pa sir. Ne, ne sir. Grejo h kravam. On ma 60 krav. Njih je 

pa 60. In potem vsak eno kravo namolze. In potem jih je zraven še 100 (ljudi). In potem enim 

dajejo hrano eni pa mleko točijo.« »Kuhinjo majo pa iz opek. Dimnika pa nimajo.«    

Jaz: »Kako kuhajo?« 

Lovro: »Brez dimnika. Oni imajo priklopljeno na elektriko, kuhinjo. Nimajo na dimnik, na 

elektriko. Dimnik so pa včasih mel, k se je dimnik zakadil v hišo in so mogl vso hišo spucat. 

Podrl so jo in potem so nrdil novo iz drv. Prej je bila iz hlodov narjena, zdej imajo iz drv. In 

potem so hišo spucal in so dimnik odstranil, luknjo so pa zaprl.«    

Jaz: »A si potem sami kuhajo v tej kuhinji?« 

Lovro: »Kuhinja jim sama skuha.«  

Jaz: »Kako sama?« 

Lovro: »Veš, kaj? To je želja, kuhinja želja. Oni ji rečejo kuhinja želja. Vse kar rečejo, da jim 

skuha kuhinja, jim tud skuha.« 

Jaz: »A potem, če jaz rečem, da bi rižoto, potem mi kuhinja to skuha?« 

Lovro: »Ja.«  

Jaz: »Imajo še kaj čarobnega?« 

Lovro: »Na hiši imajo tablo, k je napisan, če pride kakšen ropar, pokličejo policijo. In ropar 

je enkrat pršol in so šli, in je videl tablo in je videl, da če ropar pride pokličejo policijo. Oni so 

pustil narisano tablo, na tablo so sebe narisal. Potem ropar ni vedel, da so oni in je zbežal. In 

potem so se vrnili in so videl, da je ropar prišel, policijo so poklical in so policija šla za njim, 

za roparskimi stopinjami.«  

Jaz: »So ga potem našli?« 

Lovro: »Ja, ampak jim je pobegnil. Najprej jim je pobegnil pa so šli za njim. Pol je šel na 

policijskega štirikolesnika in potem ga niso mogl ujet, ker so oni bili peš. In potem jim je ušel. 

Ampak oni so imel gasilski avto. Kako so šli peš, če so imeli gasilski avto? Pol so tud policisti 

njegovi prijatelji. Zato, ker policijska postaja je čist blizu. Evo tlele je hiša, policijska postaja 

je pa tle (kaže na sliko). Tkoda so skup živel včasih. Veš, kje je pa gozd? Od spodej, tlele 

(pokaže na sliko). Notr v mavrici.«  

Jaz: »Kako pridejo v mavrico?« 

Lovro: »Si nrdijo tako vozilo, leteče vozilo. In potem grejo in potem že žagajo.« 

Jaz: »Kakšno je to leteče vozilo?« 

Lovro: »Krila ima rdeča. To je policijsko vozilo. Pa še roparsko vozilo. Roparji se radi tam 

skrivajo. Roparji imajo dva vozila. Veš kolk je pa roparjev? Roparjev je 100, policistov je pa 



 

30. In zato so poklical vojake. Vojakov je pa ena in sto. In ko rečejo ena in sto, ko natipkajo 

na telefon in pokličejo ena in sto vojakov. In potem jih oni lovijo. Njih je 100, roparjev je 

100, vojakov je pa sto in šestdeset. In pol so ga ujel in so ga predali policiji, ampak niso imeli 

dovolj priključkov za tkole (pokaže na roke).«  

Jaz: »Ali niso imeli lisic?« 

Lovro: »Ja, niso jih imeli dovolj.« 

Jaz: »In so jim potem spet pobegnili?« 

Lovro: »Niso jim pobegnil. Imel so jih trideset in sto, vojaki so jih imeli sto, policisti pa 

trideset.«  

Jaz: »Kje se roparji skrivajo?« 

Lovro: »V gozdu, pa takrat, ko policistov ni, takrat, ko ljudje odidejo, takrat se trije roparji 

priplazijo in ukradejo vse. In potem policisti pridejo in vidijo njihova stopala.« 

Jaz: »In gredo lahko za njimi?« 

Lovro: »S policijskim avtom.«  

Jaz: »A z letečim?« 

Lovro: »Ne z letečim. S tistim, ki žaga drva. So te k žaga drva dol dal in potem so priključil 

gor zapor. A veš kolk jih je blo? Šestdeset in enainpetdeset je sto. Roparjev je bilo pa sto. In 

potem so jih spotaknl skoz vrv. So prpel v zapore, najprej zapore, pol so pa pripeljal rezalnik 

in so zrezal te roparje. In roparji niso več živel in jih ni blo več. In je to to.«   

Jaz: »Kar zrezal so jih?« 

Lovro: (pokima) »Pol so jih dal v smeti. Smetarji so tam živel. Smetarji so zmeri vse k so jih 

razžagal odpeljal na smetišče. Tam so jih pa pokopal. Iz strojem, ki koplje. Iz kopalškim 

strojem, ne z bagrom, ampak s kopalškim strojem. K tkole luknje velik dela (s prstom kroži v 

zraku). Tkole so jih zakopal, v stoje. In potem so skopal še en predor, da če se bojo roparji. Pa 

so roparje požgal in so se spremenil v okostnjaka. Šli so po tem predoru, ampak na zemljo 

niso nikol več pršli.«   

Jaz: »Kam so pa potem prišli?« 

Lovro: »Šli so v jamo parkeljnov. S parkljem so se zmenil, da če okostnjaki pridejo, da jih 

morjo zaprt v sto kletk, ker jih je bilo sto.«     

Jaz: »In jih je potem parkelj vse zaprl?« 

Lovro: »In jih je najtaglavnej parkelj, najstrašen parkelj je ukazal svoji vojski, naj jih zaprejo. 

In so jih zaprl. In potem oni niso imel ključa. Oni so z orožjem zaprl, z orožjem so zaprl tole 

kletko. Ampak orožje so sabo vzel. Ampak oni so bili odzad prpeti in niso mogl. In potem so 

z roko tkole poskušal ven in ven pridet, ampak niso mogl k ni blo ključa, orožja pa nobenega 



 

ni blo. Nobenega orožja, samo ključi so bli. Tisti ključi lahko odprejo kletko, ne kletko, 

ampak jamo od parkeljnov. Ampak niso mogl, ker so bli odzadaj zaklenjeni. In konec.«  

 

Luka (5. let) 

Jaz: »Povej mi zgodbo, ki jo vidiš na sliki.« 

Luka: »Mavrico. (obrne sliko) »Lahko bi tko. Mavrica. Tuki je tud takšna mavrica. To bi pa 

blo od kostanja kapica pa še pikice.« 

Jaz: »Od česa so te pikice?« 

Luka: »Lahko bi blo to od želodov in kostanjev.« 

Jaz: »Kaj je to?« 

Luka: »Lahko bi bil ognjemet. To bi bil pa lahko majhen ognjemet.« 

Jaz: »Zakaj misliš, da je ognjemet tu?« 

Luka: »Ker ima nekdo zabavo, nekdo praznuje.« 

Jaz: »Kdo?« 

Luka: »Lahko en pes, k ma to rad, ognjemete.«  

Jaz: »In zanj spuščajo rakete.« »Ali ta ognjemet prileti tudi v mavrico?« 

Luka: »Ja.« 

Jaz: »Kaj se zgodi potem z mavrico?« 

Luka: »Izgine lahko. Ognjemeti grejo hitro. Še dol padajo, če pa tuki gor pa pride v mavrico 

in lahko izgine za vedno.«  

Jaz: »Kaj se potem zgodi, ko mavrica izgine?« 

Luka: »Ne bo nikoli več prišla. In pol bojo mislil, da če je sonce in še dež bo bila še mavrica, 

bojo komi čakal. Pol pa ne bo mavrice.« 

 

Nika (5. let) 

Jaz: »Povej mi zgodbo, ki jo vidiš na sliki?« 

Nika: »Tako, da so take črtice in pa da so barve. Pa da je vse barvno.«  

Jaz: »Še kaj drugega opaziš na sliki?« 

Nika: »Stopinjo.« 

Jaz: »Od koga so stopinje?« 

Nika: »To je od ovce pa od ptičkov pa od veverice (pokaže na sliko).« 

Jaz: »Se potem tukaj sprehajajo živali?« 

Nika: »Ja.« 



 

Jaz: »Kaj delajo?« 

Nika: »Gledajo mavrico. Pol zagledajo še ene stopinje (pokaže na sliko) k so od traktorja. Pol 

pa zagledajo enga k pa barva s čopičem pločnik.« 

Jaz: »Kdo barva pločnike?« 

Nika: »Punca.« 

Jaz: »Kaj je pa po poklicu?« 

Nika: »Po poklicu je za barvanje.«  

Jaz: »A za barvanje pločnikov?« 

Nika: »Ja za vse. Vse barva. Pa prnese barvo, če jo kje rabijo. To je pa mavrica (pokaže na 

sliko) pa oni grejo mimo mavrice.«   

Jaz: »A te živali gredo mimo mavrice?« 

Nika: »Ja, ovca, ptički pa veverica. Sam, da pol tle zagledajo še ene stopinje (pokaže na sliko) 

pa ne vejo od koga so. Pol pa zagledajo gor enga zlo mici, mici, mici (majhnega) prašička k je 

hodu tko (pokaže z rokami).«  

Jaz: »Kaj živali s prašičkom naredijo?« 

Nika: »Se igrajo z njim. Ampak pol oni grejo do njega in ga povabijo pod mavrico.«  

Jaz: »Kaj pa pri mavrici počnejo?« 

Nika: »Se igrajo skrivalnice in na koncu mavrice odkrijejo zaklad.« 

Jaz: »Kaj je notri v zakladu?« 

Nika: »Ogrlica za ovčko pa za pujska pa lešniki za veverico pa semena, cela jata semen, za 

ptičke. Vse za živali, da so lahk jedle skupaj kosilo pa klepetale. Račke pa veverička, mislim 

ptički pa veverička skupej, ovčka pa pujsek pa skupej in tista gospa, k je barvala pločnik se je 

smejala. Pol so šle pa še na pašnik in so se igrale preskakovanje žične ograje.«      

Jaz: »Ampak ptiček je čez ograjo poletel.« 

Nika: »Ne. Ptiček je mogel zložit krila, ker to ni blo pol pravično. Ni blo pravično, ker bi bil 

on takoj prvi. Sam tko bi poletel (pokaže s telesom) in bi blo že konc. Pol so iz tle letel skoz 

do tiste gospe k je tko barvala pločnik. In je nrdila že pravo packarijo.«     

Jaz: »Zakaj packarijo?« 

Nika: »Ker ni gledala kje sploh barva in je bla pol še cesta umazana od barve.«  

Jaz: »Potem je bilo vse pobarvano?« 

Nika: »Skor vse mesto. Ker je ona tam k je bil pločnik barvala vmes še mal ceste. Res, je blo 

skor povsod po tržnici pa tm k so bli pločniki je blo vse po cesti (se zasmeje). Pa če je bila 

bliz kamnov je tud kamne pobarvala, da so mislil, da so barvni kamni. Ampak ona je tko 



 

nrdila, da je najprej barve nasula na tla. Pol si je pa na čopič namazala in je začela barvat in je 

bil čopič barven in so bli tud kamni barvni in so vsi mislil, da so tisti kamni dragulji.«        

Jaz: »A so kamne potem prodali?« 

Nika: »Ne. Lih tolk jih je pobarvala, da je blo za vse. In pol so jih vzel. Štiri veveričke, ena, 

dva tri, štiri (prešteje stopinje), trije ptički, ena ovčka pa en pujsek.«    

Jaz: »A za gospo je tudi kaj ostalo?« 

Nika: »K je ona pol naprej po pesku barvala, je pa cel pesek pobarvala in je vsak kdor si je 

hotel povnt skrince z zakladom.«  

Jaz: »Kaj je bilo pa potem, ko so ugotovili, da so to samo kamni in niso dragulji?« 

Nika: »So jih še vedno zbirali. Ja, ker so jim bili tako všeč. Pol so pa gospo. Veš, kaj so 

naredili z njo?«   

Jaz: »Kaj?« 

Nika: »Dali so jo na zmagovalno prvenstvo o barvanju.«  

Jaz: »Kaj je dobila?« 

Nika: »Tri zlate medalje pa dve srebrne pa eno bronasto. In je pol mela en, dva, tri, štiri, pet, 

šest (se zasmeje).  

Ta gospa je pol šla iz prvenstva in je šla domov in je vidla, kaj je sploh naredila. In je bla čist, 

joj (se prime za glavo), zlo neki tko, je bla tko (išče pravo besedo, s katero bi opisala njeno 

stanje) čudna, uno groza.  

Jaz: »Potem ni bila vesela?« 

Nika: »Ja, po eni strani ni bla, po en stran je pa bila, ker je dobila medalje. Pa pol je unim 

živalim dala, ovčki eno medaljo, a veš, vsem živalim. A veš, da ene medalje so bile zelo 

mejhne. Zaradi tega, ker so bile namenjene tem živalim in jih je skrajšala, da je zavezala 

vozel, pa so jih mel ta mejhni ptički pa veverička.«       

Jaz: »Je potem živalim, dala vse svoje medalje.« 

Nika: »Ja, ena pa je ostala za njo. Eno je imela ona, živali pa so imele druge. Ona si je 

bronasto izbrala, zaradi tega, ker so one bile tko boljše k so jo naročile tja. Ona je pa bronasto 

dobila. In pol si je, veš, kaj kupila? Še mačko. In veš kaj? Pol so se spoprijateljil in so se igral 

eno igrico, da so medalje na sredini in pol tisti, ki prvi vzame medaljo pa tiste barve k je 

njegova. Ampak, ker je mačka ni imela je dala še una gospa tisto medaljo. In pol je ona šla še 

eno medaljo iskat in pol je mela še eno bronasto medaljo. Pa mačka je imela bronasto 

medaljo. In pol so dal na sredino medalje, pol so se pa postavl v krog in ko je rekel, eden od 

živali, »tri, štiri, zdaj«, so vse šle proti sredini, k medaljem in vsaka je eno pograbila. Tistmu k 

pa ni ostala medalja, je pa veš, kaj naredu?«          



 

Jaz: »Kaj?« 

Nika: »Nč, sej so vsem pripadale medalje k jih je blo tolk! Plo k je pa mela ta gospa rojstni 

dan, veš, kaj so ji nrdil?« 

Jaz: »Kaj?« 

Nika: »Veš, kaj so šli? Šli so po sadeže in so jih prnesl na kup, jih zmlel in pol so eno plast, 

drugo plast, tretjo plast, četrto plast, peto plast. In veš, kolk je bla velka ta torta? Tok (pokaže 

z rokami in se vstane). In pol so vsi se tolk nabasal, da do večerje niso, do konca, ko so šli 

spat,  nč jedl. Tolk so bli siti.  Pa gor so ji dal 34 številko in je bla 34 let stara. Ona jo je z 

veseljem pohrustala (se potreplja po trebuhu). Pol jih je pa vse objela pa jim je dala še nazaj 

medalje, one so jih pa dol dajale, pa dol, pa na njeno glavo. Pol je pa ona dala vsem živalim 

nazaj. In pol so se šle igrat. In veš, zakaj jim je dala? Zaradi tega, da vsakič k bojo šli kam, da 

bo vedla kam grejo k bo tak glas, k bo tak glas nrdil kot da bi kdo kej povedal. Če bi šle v 

mesto, bi tko glas zacingljal, kot da bi rekel mesto (ploska z rokami). Na konc leta, k so mele 

pa vse živali na isti dan rojstni dan, k so se vse na isti dan rodile. A veš, kakšno velikansko 

torto so jim nrdil? Od tam. Od tle do tle (pokaže z rokami na steno). Veš, kolk je bla visoka? 

Čist do gor (pokaže na strop). To je bla največja torta k so jo mogl spečt v kuhinji. Veš, kaj so 

pol nrdil? Vse so zamešal. Veš, kolk? So mogl še na torto plezat, da so jo razkosal. Al pa so si 

vse stole postavl tko gor, enga na druzga (demonstrira). Pa so mogl gor splezat pa so na tla 

padl. Pol k so pa najvišji stolp nrdil, jim je pa uspel razrezat torto. Sam so pol koščki na tla 

padal. Pol so pa živali tko šle (pokaže), kot ene smeti. Pol so pa na kup dale in pol je nastala 

tolk velika (pokaže z rokami), majhna packarijica. In pol so pa še tko jedl. Pol na konc, so pa. 

A veš, kaj so nrdil? So pa vsi eno risbico za njih narisal. Čist vsi k so tam živel. Čist vsi! 

Ampak, veš, kolk risbic je blo? Čez cel vrtec pa čez cele igralnice pa čez hodnik pa tam čez 

luči pa tud po lučeh so ble pa tm k je avion pa tam na oknih pa tam gor, povsod, cele igralnice 

so ble nabasane od tega. In so mogl kr tko gledat, kr papirje so si mogl tko dajat, da so sploh 

kej vidl.  

Končal se je pa veš, kako? Da so vsi pobarval eno risbico za njih in so jih dal na kup, da je 

blo, veš, kolk visok? Od tle pa do vrha Šmarne gore. Tolk jih je blo.«                    

Jaz: »Kam so pa dali vse te risbice?« 

Nika: »Ja, živalim. Gor je pisalo ime za tistega k so narisal in pol so mel vsi 34 kartic. Veš, 

kaj so pa čist, čist na konc nardil? Šli so na balkon. In so veš, kaj delal? Iz vseh straneh so tko 

lepl rožice (gre pokazat na balkon, ki ga imajo oni v igralnici, okrašenega s cvetovi rož).«     

Jaz: »A take kot so tukaj nalepljene, so lepili?« 



 

Nika: »Ja, čist iste, sam da so jih še iz te strani lepil. Pol so pa okrasil cel balkon, tko k mi, 

pol so pa rekl »juhu, zabava« pol so pa vse rože dol potrgal in so pol vsi ljudje pršli na zabavo 

in so rože dol trgal in so jih na živali metal. Enim živali so pa tko krasil, da so jim rože gor 

prpel po telesu. In so ble take čist od rož. Pol so ji pa rožnato preprogo spletl, tisti gospe. 

Gospa je mela še rožnato obleko pa tako rožo v glavi (pokaže na svojo obleko in rožo, ki jo je 

imela v laseh), živali pa so mele, kamor so hotle so mele rože.«     

Jaz: »Potem so bili vsi okrašeni?« 

Nika: »Ja. Ena ovčka je hotla verižico pa veverica lešnik iz tega narejen. In so pol tko s 

selotejpom zlepil lešnik. Za ptičke so take micene, najmicene (najmanjše) rožice dal, za 

semenčka. Ovci so dal travico pa brikete. So pa tko nrdil, da so ji tak prstanček nrdil. So nrdil 

s tako zlo, zlo debelo iglo, luknjo v temu semenu za ovčko. Veš, kolk je bil ta seme velik? 

(gre gledat na tablo, kjer imajo obešene izdelke) Tako kot ta srček. Al pa ta rožica. Različno 

veliki so bli. In potem so oni preluknjal tist briket in pol so notr napeljal travo oziroma slamo 

so napeljal. Pol so pa zavezal in pol so vsem živalim. Pujsku so pa dal take uhančke iz zrn. 

Veš, kolk so bli pa zrni velki? Tko kot tale žebljiček, ne, tolk k je tale pikica na moji rožici 

(pokaže na svoj izdelek) k sem jo jaz naredila. Tolk so bli majhni te semenčki. In so veš, kako 

te uhane nrdil? Dal so ji en žebelj čez. Pol so ji pa nrdil luknjo. Pol so ji pa čez žebelj zabil.«        

Jaz: »A je ni nič bolelo?« 

Nika: »Ne. Ona je bla tolk pogumna. Bolel je, sam ona sploh ni čutila, k je bla tolk pogumna. 

Pol so pa z enimi zlo, zlo posebnimi škarjami pa zlo močnimi, od zadaj tist žebelj odrezal. In 

pol so še z nožem mal, tko ji nrdil, da ni blo postrani. In pol je mela take uhane. In pol so vsi 

to pojedl. To so vse pojedl. Sam ta žebelj so ji dal stran. Pol so pa vse ponjamskal.  

Pol naslednje leto k so mele spet rojstni dan, so pa dobile vsaka, so dobile vse isto, sam da je 

mela vsaka mal drgač. Pa vse so mele lahk namazane nohte. S čist vsemi barvami za nohte, 

tud s prozorno, in še ene z bleščicami. K jih ima moja mami. In so jim mazal tace, kremplje, 

pa dal so jim tud tak salon za živali. In pol so jim lahko rezal nohte, da niso mel predolge. In 

veš, kolk so imel predolge, k jim niso dolg časa salona dal? Tolk dolge (pokaže z rokami). Pol 

so jih dal postrišt pa še oblikovat. In vsi so bili zelo lepi. 

Počil je lonec in pravljice je konec.«               

 

Nikolina (5. let) 

Jaz: »Kakšno zgodbo vidiš na tej sliki?« 

Nikolina: »Mavrico, sonce (pokaže na sliko).« 



 

Jaz: »A kdo živi na mavrici?« 

Nikolina: »Ne.« 

Jaz: »A se kdo pod njo sprehaja?« 

Nikolina: »(tišina)« 

Jaz: »A kdo gleda to mavrico?« 

Nikolina: »Ja. Punčka.« 

Jaz: »Ali punčka še kaj dela, poleg tega, da gleda mavrico?« 

Nikolina: »(tišina)« 

Jaz: »Kaj še vidiš na sliki?« 

Nikolina: »Ne.« 

Jaz: »Kaj bi bilo tole (pokažem na sliko)?« 

Nikolina: »Ne vem.« 

Jaz: »Kaj bi bilo to (spet pokažem na sliko)?« 

Nikolina: »Ne vem.« 

Jaz: »Izmisliš si lahko kar koli, kar se ti zdi, da tisto predstavlja.« 

Nikolina: »Stonoga.« 

Jaz: »Super, stonoga. Kaj ta stonoga dela?« 

Nikolina: »Je šla na mavrico. In bo postala barvasta stonoga.« 

Jaz: »Bo še kdo šel na mavrico?« 

Nikolina: »Njene prijateljice. Laura.« 

Jaz: »Kaj bosta počeli na mavrici?« 

Nikolina: »Bosta imele piknik.« 

Jaz: »Kaj bosta pa jedle?« 

Nikolina: »(tišina)« 

Jaz: »Ali se bosta kaj igrale?« 

Nikolina: »(tišina)« 

Jaz: »Ali bosta mogoče odšli do konca mavrice?« 

Nikolina: »(pokima z glavo)« 

Jaz: »Ali bosta tam kaj odkrile?« 

Nikolina: »Zaklad.« 

Jaz: »Kaj bo v zakladu?« 

Nikolina: »Dinarčke.« 

Jaz: »Kaj bosta z dinarčki naredile?« 

Nikolina: »(tišina)« 



 

Jaz: »Si bosta kej kupile?« 

Nikolina: »(pokima)« 

Jaz: »Kaj pa?« 

Nikolina: »Svojo hrano.« 

Jaz: »Kaj bosta s hrano naredile?« 

Nikolina: »Si priredile piknik.« 

Jaz: »Kaj sta potem počele?« 

Nikolina: »Sta šle dol iz mavrice.«  

Jaz: »Kam sta šle?« 

Nikolina: »V svoj dom.« 

Jaz: »Kaj bosta pa tam počele.« 

Nikolina: »Bosta šle spat.« 

 

 

Vid (5. let) 

Jaz: »Obrni sliko kakor želiš.« 

Vid: »A je tko? A je tko? (obrača sliko).  

Jaz: »Zdaj mi povej zgodbo, ki jo vidiš na sliki.« 

Vid: »A si jo izmislim?« 

Jaz: »Lahko.« 

Vid: (se začne smejati) »Zmislil sem si pa je preveč smešna.« 

Jaz: »Kar povej, da se bom tudi jaz lahko smejala.« 

Vid: (pade v smeh) 

Jaz: »Si si pa res smešno zgodbico zamislil.« 

Vid: (se smeje) Bila je ena velka klobasa. K so jo ljudje vidl. So se spomnl, da bi iz te klobase 

lahko nardil tako goro. In so pol posejal te semena, da so pol nardl tako goro. Gor so dali pa 

še hiše, da je nastala kukr Šmarna gora.«    

Jaz: »Potem so gor živeli ljudje?« 

Vid: »Ja pa živali.« »Na vrhu so pa pekli klobase.«  

Jaz: »Ljudje so potem pekli klobase?« 

Vid: »Ja. Pa kupoval so. Pa tm je bila trgovina za živali. Pa jedli so klobase. Živali so jedle 

samo une k so ble narezane.« 

Jaz: »So še kaj delali?« 



 

Vid: »Nič druzga.« 

 

Živa (5. let) 

Jaz: »Povej mi zgodbo, ki jo vidiš na sliki.« 

Živa: »Liste, mavrica.« 

Jaz: »Kako je nastala mavrica?« 

Živa: »Da je bil sonce in dež. To so palčke, pa črtice tukaj. Na mavrici se prelivajo barve.« 

Jaz: » A na mavrici, kaj živi?« 

Živa: »Ne.« 

Jaz: »Ali mavrica potuje?« 

Živa: »Ne, skos je na istem mestu:«   

Jaz: »Kaj pa so te pikice?« 

Živa: »To so storžki, ki so odpadli od drevesa. In se bodo zasadili v deblo. Te palčke so 

drevesa, ki se bodo zasadila v zemljo.«   


