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POVZETEK 
 

Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem delu se skozi 

mladinsko književnost, natančneje otroško razumevanje otroške poezije, dotaknem 

razlik med ljudsko in avtorsko pesmijo, raziščem pomen slikanice in njeno glavno 

vsebino – ilustracijo. Temeljim na otroškem razumevanju v predbralnem obdobju in 

izhajam iz njegovih zmožnosti za razumevanje in spoznavanje pesnika Otona 

Župančiča. Otroci se v empiričnem delu skozi vsa kurikularna področja srečajo z 

njegovo poezijo in se preizkusijo kot ilustratorji njegove besede. Otrokom želim skozi 

diplomsko nalogo približati Župančičevo delo in hkrati odgovoriti na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. 
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ABSTRACT 

The work consists of a theoretical and an empirical part. In the first part, through 

youth literature, more precisely the child's understanding of childhood poetry, I note 

the differences between folk and authorial poems, and I explore the meaning of the 

picture book and its main content - an illustration. I base my work on the children's 

understanding in the preliterate stage and on their ability to understand and get to 

know the poet Oton Župančič. In the empirical part through all the curricular areas 

children meet his poetry and try to illustrate his words. Throughout the thesis I want 

to teach the children to get closer to Župančič's work and at the same time to answer 

my research questions. 
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1. UVOD 
 

Kadar se Ciciban joče 

Ciciban se cmeri 

za dve mili Jeri. 

Hitro, hitro meh za meh, 

vleci ga po vseh koteh, 

mêči ga ob tla, pod strop 

in ob steno, hop, hop, hop! 

Pok! – se meh razpoči, 

smeh iz njega skoči. 

Vir: Župančič, O. (1915). Ciciban in še kaj, Ljubljana: Učiteljska tiskarna. 

 

To je pesem našega velikega poeta, Otona Župančiča. S svojo zakladnico otroških 

besedil je našim otrokom zapustil zavidljivo dediščino, ki bo zaradi svoje kakovosti 

vedno našla prostor v naših srcih. Kot vzgojiteljica, ki se čuti odgovorno za kulturni 

razvoj naših cicibanov, želim v predšolskem obdobju nevsiljivo in z veliko mero 

motivacije otrokom širiti njegovo besedo. 

V diplomskem delu obravnavam mladinsko književnost, natančneje otroško poezijo, 

saj celotno delo temelji na otroški poeziji Otona Župančiča. Dotaknem se tudi razlike 

med avtorsko in ljudsko pesmijo ter raziščem Župančičevo življenjsko delo, s 

poudarkom na njegovih delih za otoke in mladino. Ker je ilustracija otrokom v 

predšolskem obdobju zelo blizu, raziščem tudi to področje, ki mu sledi empirični del.  

Empirični del vsebuje dejavnosti, ki sem jih izvedla v skupini otrok, z namenom, da 

celostno spoznajo pesnika Otona Župančiča ter nekaj njegovih izbranih del za otoke. 

Na podlagi raziskovalnih vprašanj, z opazovanjem in akcijsko raziskavo sem želela 

ugotoviti, kako so otroci Župančiča doživljali kot avtorja in kako so razumeli vsebino 

njegovih pesmi. Otroci so se preizkusili tudi v vlogi ilustratorja in njegove pesmi 

ilustrirali za svojo pesniško zbirko.  
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2. PREDMET IN PROBLEM 
 

V Kurikulumu za vrtce se uvod v področje jezika začne z uvodno mislijo, kako 

pomembne so jezikovne dejavnosti v predbralnem obdobju, saj otroku omogočajo 

povezovanje z vsemi ostalimi kurikularnimi področji. Obdobje, ko se razvija govor, 

vključuje široko polje komunikacije z okoljem, v katerega je otrok vpet. Skozi 

vsakodnevno komunikacijo pa se otrok uči rabe jezika, spoznava različne kulture, 

razvija govorne sposobnosti, si izmišljuje zgodbice, pomni besedila pesmi, 

vzpostavlja stik z odraslimi osebami, lahko izrazi svoje želje itn. Otrok mora imeti v 

predšolskem obdobju veliko možnosti za rabo jezika, saj mu le tako lahko 

omogočimo celosten razvoj, ki zajema optimalno prepletanje vseh področij (Bahovec, 

1999). 

V teoretičnem delu se skozi mladinsko književnost osredotočim na otroško poezijo, ki 

otroka spremlja od rojstva naprej in mu glede na njegove zmožnosti v razvoju 

omogoča stik z umetnostjo. Zanimale so me tudi razlike med avtorsko in ljudsko 

pesmijo, predvsem zaradi empiričnega dela, v katerem sem želela raziskati, kako 

otroci v predbralnem obdobju razumejo besedo avtor.  

 

Življenje in delo pesnika Otona Župančiča (1878–1951), slovenskega poeta, 

dramatika in prevajalca, ki nam je kot predstavnik slovenske moderne zapustil bogato 

literarno dediščino, me je navdihnilo za delo z najmlajšimi v predšolskem obdobju.  

Zanimalo me je, v kolikšni meri lahko otrokom v predšolskem obdobju približam 

njegovo delo. 

 

Iz izbranih zbirk za otroke – Pisanice: pesmi za mladino (1900), Sto ugank – tristo 

zadrg, tristo zank (1915) ter Ciciban in še kaj (1915) – so v empiričnem delu nastale 

dejavnosti, s katerimi sem otrokom skušala približati delček njegovega ustvarjanja. V 

raziskovalnem delu sem uporabila Župančičeve pesmi, zbrane iz zgoraj naštetih 

zbirk: Pesem nagajivka, Pripovedka o nosku, Dedek Samonog, Otroci spuščajo 

mehurčke, Pisarna, Podkev in Zrcalo. Otrokom sem omogočila tudi, da so se sami 

preizkusili v vlogi ilustratorja izbranih Župančičevih pesmi ter tako v vlogi aktivnega 

udeleženca sodelovali v projektni raziskavi. Iz tega izhaja raziskovanje slikanice ter 

njen razvoj na slovenskih tleh in predvsem njena glavna vsebina – ilustracija in 

pomen za otroka, ki je z njo v interakciji. 
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3. TEORETIČNI DEL 
 

3.1. PREDBRALNO OBDOBJE OTROŠKEGA RAZVOJA 
 

Otrok, kot naslovnik mladinske književnosti, literarno besedilo bere drugače kot 

odrasel, ki ima že dobro razvito zmožnost literarnega branja, ki mu ga omogoča 

intelektualno kognitivno procesiranje na ravni abstraktnega in hipotetičnega. Da pa 

bo otrok razvijal recepcijske zmožnosti, zmožnosti razumevanja in vrednotenja 

mladinske književnosti, pa je potrebno upoštevati didaktiko mladinske književnosti 

(Kordigel Aberšek, 2008), ki se je bom dotaknila v naslednjih poglavjih. 

Komunikacijski model književne vzgoje k razvijanju recepcijske zmožnosti doživljanja 

mladinske poezije pristopa na drugačen način, saj je osredotočen na učenca in 

njegovo doživljanje. Izhaja iz otrokovega interesa, sprašuje se, iz katerih segmentov 

je sestavljena recepcijska zmožnost doživljanja poezije, in predlaga, s katerimi 

metodami lahko razvijamo vsako izmed njih (prav tam).  

M. Kordigel Aberšek (2008) pa doda tudi petstopenjski model otrokovega 

recepcijskega razvoja: senzomotorno obdobje do konca prvega leta, obdobje 

otrokove praktične inteligence do 2./3. leta, obdobje intuitivne inteligence do 7./8. 

leta, obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij do 12. leta in obdobje 

abstraktne inteligence po 12. letu otrokove starosti. Za prvi dve stopnji avtorica 

poudarja, da otrok še ni zmožen sprejemati sistema jezikovnih znakov do takšne 

mere, da bi lahko z njihovo pomočjo komuniciral z okoljem. Prav zato je v tem 

obdobju toliko bolj pomembna slikanica, ki jo lahko bere tudi otrok v predšolskem 

obdobju. 

Da pa je književna vzgoja v vrtcu oziroma predbralnem obdobju dobrodošla, dodajata 

tudi Kordigel in Jamnik (1998), saj poudarjata, kako pomembno je,  

»da zajezimo pretirano funkcionalizacijo otroške igre in poskrbimo za to, da bo 

otrokovo okolje sicer spodbujalo njegov spoznavni (in seveda jezikovni) razvoj, a 

da bo vendarle uravnoteženo s tem omogočalo dovolj spontane domišljijske igre 

in zmožnosti domišljijsko-estetske ustvarjalnosti« (str. 8). 

 

3.2. MLADINSKA KNJIŽEVNOST 
 

S pojmom mladinska književnost označujemo besedila, ki so bila ustvarjena za 

otroke in mladino, in tudi vsa tista besedila, ki jih otroci in mladina berejo, čeprav niso 
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bila ustvarjena izrecno zanje. Mladinska književnost se od književnosti nasploh loči 

po tem, da je mladinska književnost prilagojena mlademu bralcu, njegovim izkušnjam 

in zrelosti (Stražar, 1982).  

Saksida (1994) mladinski književnosti pripisuje tudi vzgojni smoter in estetske 

vrednote, ki jih otrok zaznava preko poetične slikanice, ki spada v posebno zvrst 

mladinske književnosti in ji zaradi sestave empiričnega dela posvečam posebno 

poglavje. 

O mladinski književnosti piše tudi M. Kobe (1987). Pravi, da so dela za otroke 

preprosta besedila, kjer se prepletata igrivost in humor, izhajajo pa iz otroške 

naivnosti in njihove bujne domišljije. Avtorica v mladinsko književnost uvršča tudi 

dela, namenjena mladostnikom. Ta prav tako vsebujejo veliko domišljije, zgodbe 

ostajajo preproste, zanje so značilne pustolovske vsebine, skozi besedila pa se 

prepleta humor, ki mlade bralce spodbuja, da radi posežejo po takšnem gradivu. 

Avtorica književnost razdeli na tri literarne vrste: prozo, poezijo in dramatiko. 

Vsi avtorji se strinjajo, da je mladinska književnost posvečena mlademu bralcu, ki bo 

v duhu svoje otroške igrivosti in svetu bujne domišljije znal prebrati besedilo, ki mu 

hkrati ponuja vzgojni smoter in v njem prebuja estetske vrednote. 

Milena Mileva Blažić v svoji knjigi Branja mladinske književnosti mladinsko 

književnost definira še iz treh stališč, in sicer s stališča literarne vede, s stališča 

naslovnika in namena ter s stališča recepcije. S stališča literarne vede avtorica 

navaja: 

»Mladinska književnost oz. književnost za mlade, je književnost, ki ima za 

predmet preučevanja naslovnike od rojstva do 18. leta.« 

Definicija drugega stališča, in sicer s stališča namena in naslovnika, se glasi: 

»Mladinska književnost je področje literarne vede, ki ima za predmet 

preučevanja mladinsko književnost oz. književnost za mlade naslovnike od 

rojstva do 18. leta.«  

Tretja definicija pa izhaja iz stališča recepcije,  

»kajti v mladinsko književnost sodijo tudi besedila, ki so namensko napisana 

za odrasle« (Blažić, 2011, str. 7–9). 

 

Ne glede na razvrščanje in definiranje strokovnjakov mladinska književnost izhaja iz 

otroške potrebe z identifikacijo glavnega junaka, iz potrebe po komunikaciji, 



 

5 

 

razvijanju domišljije, sposobnosti razvoja prav posebnih prijateljev, h katerim se vsak 

otrok vedno znova rad vrača. 

 

3.3. TIPI SLOVENSKE MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI 
 

Saksida (1994) navaja, da je poezijo mogoče razdeliti na tri tipe, glede na tvorčevo 

zavest in namen sporočila naslovniku: 

 

a) Vzgojno-poučni tip je razpoznaven po avtorjevem namenu, da bi z besedilom 

izobrazil naslovnika. Sem spadajo vse pesmi, ki so polne lepih naukov in se 

sklicujejo na sistem etičnih vrednot. Pesmi naslovniku ponujajo vzornika, da se 

otrok lahko z njim poistoveti. 

 

b) Idealizacijski tip idealizira podobo naslovnika samega. To pomeni, da je otrok 

v avtorjevem videnju prepoznaven po svojih tipičnih lastnostih. Igrivost, 

resnicoljubnost, nekonfliktnost, prisrčnost, brezskrbnost, veselje in posebna 

milina so ideali, ki jih tvorec upodablja pri svojem delu. 

 

c) Zbliževalni – dvogovorni tip pa izhaja iz iskanja stičnih točk med otrokom in 

odraslo osebo. V besedilu se odraža pesnikovo videnje stvarnosti skozi 

otroškost samega sebe. 

V zgodovini literature ti tipi ostajajo stalnica, saj njihove bistvene določilnice ostajajo 

nespremenjene (prav tam). 

 

V Župančičevih delih lahko zaznamo vse tri tipe slovenske mladinske književnosti. 

Etične vrednote, nauki, modrosti, ljubezen do staršev in domoljubnost so razpoznavni 

v vzgojno-poučnem tipu, najdemo pa jih v nekaterih Župančičevih pesmih (npr: 

Kanglica, Pripovedka o nosku, Zorica). Največ njegovih del temelji na idealizacijskem 

tipu mladinske književnosti, saj v njih prepoznamo otroško igrivost, prisrčnost ter 

posebno milino predmetnosti, ki obdaja otroka. To potrjuje tudi Saksida (1994), ki 

pravi, da je 

»idealizacija otroštva zaznavana zlasti v tistih Župančičevih pesmih, katerih 

vsebinsko jedro je otrokova navezanost na družino in njegova pridnost 
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(Ciciban- cicifuj, Ciciban in čebela) ter pomladna razigranost (Pomladna 

ladja)« (str. 107). 

Bolj kot v vzgojno-poučen tip pesništva pa v idealizacijski tip uvrščamo tudi 

pesnikove uganke, ki opisujejo kak predmet. Sem sodi njegova pesniška zbirka Sto 

ugank – tristo zadrg, tristo zank (1915). 

V Župančičevih delih se prepleta tudi zbliževalni – dvogovorni tip mladinske poezije, 

ki ni zasnovan le na igrivosti otroštva, temveč povezuje tudi izpovedno liriko. V 

imenovani tip sodijo otroške narodne pesmi, ki so povezane z obrednimi izročili, saj 

je Župančič velik del ustvarjanja posvetil ljudski besedi. Pripovedne motive je mogoče 

razbrati v pesmih: Na Jurjevo, Ples kralja Matjaža, Sneguljčica, Zlata ptička.  

 

3.4. OTROŠKA POEZIJA 

 
Kot navaja že M. Kobe (1987), je poezija ena izmed treh literarnih vrst, ki spadajo v 

mladinsko književnost.  

Avtorica navaja tudi, da če sta v ospredju zvočnost in ritem jezika, so najmlajši otroci 

sposobni brez razumevanja preiti v ustvarjalnost (iskanje nesmiselnih rim, 

ponavljanje, pomnjenje, izmišljanje novega besedila, …). Poleg tega razvija 

fonološko zavedanje, pridobiva in uporablja nove besede ter razvija zasnove 

(metajezik). Vloga poezije pri otroku je zelo pomembna, saj uri tudi otroški spomin, 

omogoča igro z jezikom, glasovi in besedami ter vpliva na čustveni razvoj (prav tam). 

O vplivu na čustva v predšolskem obdobju opozarja tudi B. Stražar (1980), ki pravi, 

da so predšolski otroci zelo odzivni na čustva, ki jih spodbujajo različni zvočni 

elementi, aliteracije, asonance in onomatopoija, ti vsebini pesmi prinesejo čustveno 

vzdušje, ki motivira otroke k spontanemu izražanju. To otroka privede do uživanja v 

lepi pesmi, pa četudi je ne razume, oziroma besedila ni sposoben razložiti. Avtorica 

poudarja,  

»da dobra pesem otroku pomaga, da svoje izkušnje skozi čustva povezuje v 

nove življenjske zveze« (prav tam). 

Pesmi torej spontano privlačijo otroka, ga spodbujajo k aktivnemu poslušanju, 

razvijajo figurativni jezik in metaforično mišljenje, nevede pa otrok skozi proces 

zaznavanja pridobi velik posluh za ritmiko in melodiko. 
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3.5. RAZLIKE MED LJUDSKO IN AVTORSKO PESMIJO 
 

Marjetka Golež Kaučič (2003) uvod v svojo knjigo Ljudsko in umetno – dva obraza 

ustvarjalnosti prične s povedjo:  

»Ljudsko in umetno sta dva ustvarjalna tokova, ki sta se venomer prepletla, se 

razhajala in prežemala.«  

Čeprav sta ljudsko in umetno dve povsem samostojni literarni zvrsti, ju stroka 

največkrat raziskuje ločeno. Med njima obstaja le tanka ločnica, vendarle pa ostajajo 

temeljna razmerja med njima, kot so skladnost, podobnost in nasprotnost. 

Prevladujoča shema, ki kaže razmerje med ljudsko in umetno pesmijo, kaže na to, da 

so tvorna besedila največkrat preoblikovana iz ljudske pesmi v umetno.  

 

Ljudska pesem spremlja človeštvo že iz davnih časov. Prenašala se je iz roda v rod z 

ustnim izročilom naših prednikov. Avtor pri ljudskih pesmih ni znan, besedila so se 

spreminjala, dopolnjevala in se na koncu oblikovala v mnogotere različice. Pri nas na 

slovenskih tleh so jih začeli zapisovati v 19. stoletju, zbiratelji slovenskega ljudskega 

izročila pa so bili Valentin Vodnik, Janez A. Zupančič, Janez Primic, Urban Jarnik, 

Andrej Smole, Emil Korytko, Stanko Vraz, Karel Štrekelj idr. (Stražar, 1980).  

 

Avtorska pesem ima za razliko od ljudske pesmi znanega avtorja. Avtor navaja, da je 

tudi ljudska pesem nekoč imela avtorja, vendar ni bila zapisana iz njegove strani, 

prenašala se je le preko ustnega izročila, saj ljudje niso niti znali zapisati besedila 

pesmi. Z ustnim prenašanjem se je prvotni avtor izgubil, ob zapisu ljudskih pesmi pa 

so ji kasnejši avtorji pripisali oznako »ljudska«. Avtorsko pesem pesnik napiše z 

namenom, da na list papirja izlije svoje misli, čustva, stališča in védenje. Namenjena 

je širši javnosti, ki ji avtor želi ponuditi zgolj zabavo ali globlji razmislek (prav tam). 

 

Tudi Oton Župančič (1878–1949) se močno navezuje na prvine ljudske pesmi. Bela 

krajina, polna spominov na otroštvo, je nanj pustila velik pečat, ki ga je ovekovečil v 

svojih delih. 

»Zanj je ljudska pesem pomembna zakladnica, iz katere izbira posamezne 

prvine, jemlje jo kot del nacionalne tradicije, kjer so predniki pustili svoje 

spominske sledove« (Golež Kaučič, 2003, str. 62).  
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Ljudski motiv najdemo v naslednjih pesmih: Lepa Vida (1918), Na Jurjevo (1895), 

Ples kralja Matjaža (med 1894 in 1907), Skrinja (1894) in Zeleni Jurij (1918). 

»Pesmi prikazujejo Župančičevo gibljivost duha, ki premaga razdaljo med ljudsko 

obredno pesmijo in lastno individualizacijo tradicionalnega in individualnega« 

(prav tam). 

 

3.6. OTON ŽUPANČIČ 
 

3.6.1. ŽIVLJENJE IN DELO 
 

Župančič (1878–1949) je bil slovenski poet, esejist, dramatik in prevajalec, rojen v 

Beli krajini, natančneje v Vinici, 23. februarja 1878, prvi izmed treh otrok. Bil je 

predstavnik slovenske moderne (1899–1918) skupaj z Dragotinom Kettejem (1876–

1899), Josipom Murnom Aleksandrovim (1879–1901) in Ivanom Cankarjem (1876–

1918). V času svojega življenja je ustvarjal za odrasle in mladino ter nam zapustil 

bogato literarno dediščino. Razgibano življenje Dunaja, kamor je odšel študirat 

zgodovino in zemljepis na filozofsko fakulteto, služenje vojaškega staža, svoboda 

izražanja in nenehno iskanje smisla življenja so bili podlaga za številne pesniške 

zbirke za odrasle. Ob svojih prvih natisnjenih izdelkih se je Župančič podpisoval z 

različnimi, izmišljenimi imeni, psevdonimi: Aleksij Nikolajev, Beli Kranjec, dr. Anton 

Pesnik, Gojko, Jurij Jager, Pavel Strnad ter Smiljan Smiljanič. S pravim imenom je 

nastopil šele leta 1898 v Ljubljanskem zvonu (Slovenska biografija (b.d.)).  

 

V letu 1896/1897 je bil na Dunaju aktiven član Literarnega kluba, katerega poglavitni 

cilj je bil razširiti Slovencem literarno obzorje v svet in v našo književnost uvajati 

sodobne smeri. Pesniško ustvarjanje je nanj vplivalo zelo spodbudno, saj sta v roku 

štirih let nastali prvi dve pesniški zbirki Čaša opojnosti (1899) in Čez plan (1904). 

 V Čaši opojnosti (1899), ki jo je sprva želel poimenovati Mlada hrepenenja, so bile v 

ciklu Jutro prvič objavljene tudi pesmi za otroke in mladino: Barčica, Gini, Kanglica, 

Mak, Na poljani, Oblaček, V saneh in Zvezdice. Sledile so številne zbirke za odrasle: 

Noč na verne duše (1904), Samogovori (1908), Duma (1908), V zarje Vidove (1920), 

Mlada pota (1920) ter Zimzelen pod snegom (1945). 
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Skozi vsa leta življenja je prevajal tudi različna dela iz nemškega, angleškega in 

francoskega jezika. Župančičeva zakladnica prevedenih del predstavlja neprecenljivo 

vrednost naši kulturni dediščini. Prevedel je petnajst Shakespearovih dramskih del in 

vrsto drugih svetovnih dramatikov, kot so: Edmond Rostand, Pedro Calderón, 

George Bernard Shaw, Hugo Laurenz August Hofmann von Hofmannsthal, Johann 

Wolfgang von Goethe, Aleksander Sergejevič Puškin idr.  

Po vojni se je Župančičev duh spremenil, saj je v svojih pesmih, kratkih prozah in 

številnih člankih v ospredje postavil naše tedanje kulturno-politično dogajanje. Pesnik 

je kljub hudi astmi, ki ga je priklenila na bolniško posteljo, še vedno do zadnjega 

nesebično razdajal svojo duševno moč. V času svojega življenja je prejel naslov 

»ljudskega umetnika«, imenovan pa je bil tudi za »častnega doktorja«. Njegovo 

življenje se je končalo 11. junija leta 1949. Pokopan je na Žalah v skupni grob 

slovenske moderne, skupaj s tovariši iz mladosti: z Dragotinom Kettejem, Josipom 

Murnom in Ivanom Cankarjem (Mušič, 2007). 

 

3.6.2. USTVARJANJE ZA OTROKE IN MLADINO 
 

Poeziji za otroke je pesnik posvečal enako skrb kakor ustvarjanju za odrasle. 

Pravzaprav se je njegova lirika začela z njimi, ko je pričel pisati v svojih gimnazijskih 

letih. Prva je leta 1900 nastala zbirka Pisanice: pesmi za mladino, v letu 1908 je že 

snoval pesmi za slikanico Abeceda na polju in v gozdu (1986), vendar zanjo ni našel 

založnika, tako je ostala nedokončana v rokopisu. Pesmi je kasneje dokončal pesnik 

Niko Grafenauer, z ilustracijami pa je zbirko opremila Jelka Reichman.  

Župančičeva druga pesniška zbirka za otroke, Lahkih nog naokrog (1912), je izšla 

konec leta 1912. Pesmi so nastale v času, ko je Župančič učiteljeval na gradu Kissleg 

v Nemčiji. Navdih je dobil v nemški slikanici Spiel und Scherz und ein Wenig 

Schmerz (1909), ki naj bi jo pesnik prevedel, vendar mu verzi niso bili všeč, zato je 

napisal svoje. Pesmi so bile namenjene otrokom v predšolski dobi, zato številne 

ponazarjajo otroške igrače in igro z njimi, npr. možiček kopitljaček, papirnati zmaj, 

tekanje z obročem, mehurčki iz milnice. Najmlajšim otrokom je pesnik v tej zbirki želel 

vzbuditi smisel za humor, jim vliti vedrine, hkrati pa jih učiti spoznavati in ljubiti 

domačo zemljo. Zbirko Sto ugank – tristo zadrg, tristo zank (1915) je pesnik napisal 

kmalu po rojstvu svojega prvorojenca Marka. 
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Zadnja, najbolj priljubljena pesnikova zbirka za otroke, pa je Ciciban in še kaj (1915). 

Pravzaprav je ena najbolj priljubljenih pesniških zbirk, kar jih je kdaj izšlo na 

Slovenskem. Po njegovi smrti je izšla tudi pesniška zbirka Mehurčki (1952), katere 

pesmi je izbrala Alenka Glazer, dobra poznavalka Župančičeve ustvarjalnosti (Mušič, 

2007). 

 

3.6.2.1. PISANICE: PESMI ZA MLADINO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prva zbirka Pisanice: pesmi za mladino (1900) kaže mladega poeta, ki se predaja 

igrivim spominom brezskrbnega otroštva. Zbirko je Župančič ustvarjal v času velike 

noči in jo poimenoval po belokranjskih pisanicah (pirhih) in s tem še posebej opozoril 

na svoj rodni kraj. V verzih je polno veselja, sonca in otroške navihanosti, ki so jih z 

užitkom prebirali otroci in odrasli (Mušič, 2007). 

Mahnič J. (1998) v svoji monografiji Otona Župančiča dodaja še, da  

»v teh pesmih Župančič nevsiljivo oblikuje značaj mladega bralca: opozarja ga 

pred prevzetnostjo, lažjo in lenobo, ga vabi k marljivemu delu, navaja k skrbi 

za bližnjega in k sočutju do revežev, usmerja k brezskrbni nedolžnosti in k 

višjim duhovnim ciljem, predvsem pa k ljubezni do narave in njenih lepot ter k 

sončni in igrivi življenjski radosti« (str. 106). 

Slika 2: Naslovnica pesniške zbirke Pisanice: 
pesmi za mladino (1900) 

Slika 1: Prva stran pesniške zbirke 
Pisanice: pesmi za mladino (1900) 
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Pesniška zbirka Pisanice: pesmi za mladino (1900) vsebuje triinštirideset pesmi, ki jih 

je pesnik napisal za otroke. V razpredelnici je naveden avtorjev vrstni red, poleg pa je 

dodan še vrstni red pesmi po abecedi. 

 

Naslovi pesmi, razvrščeni po 
Župančičevi uvrstitvi iz zbirke 

Pisanice: pesmi za mladino (1900) 
Naslovi pesmi, razvrščeni po 

abecednem kazalu 

Mak Ajda 

Na Jurjevo Barčica 

Čez noč, čez moč Belokranjska balada 

Pomladna bajka Bora 

Na poljani Božji volek 

Vzdih Cigani 

Večer na morju Čez noč, čez moč 

Barčica Da mi biti je drevo 

Oblaka Dve basni 

Vrnitev Gini 

Zarja Kanglica 

Žarki Ledene rože 

Gini Ločitev 

Kanglica Lovska pesem 

Da mi biti je drevo Mak 

Srbska narodna Milenica 

Pripovedka o nosku Mornar 

Božji volek Na Jurjevo 

V gozdu Na kolenu 

Dve basni Na poljani 

Veter Oblaka 

Bora O Indiji Koromandiji 

Belokranjska balada Pesem nagajivka 

Sneguljčica Pomladna bajka 

Ajda Predpustna 

Milenica Pripovedka o nosku 

Na kolenu Sneguljčica 

Zorica Srbska narodna 

Zamorski grad Topol ob Savi 

Pesem nagajivka Večer 

Zvečer Večer na morju 

Zvezdice Veter 
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O Indiji Koromandiji V gozdu 

Predpustna Vran 

Mornar Vrnitev 

Ledene rože Vzdih 

Topol ob Savi Zamorski grad 

Večer Zarja 

Lovska pesem Zlata ptička 

Vran Zorica 

Ločitev Zvečer 

Cigani Zvezdice 

Zlata ptička Žarki 

 

V pesmih je moč čutiti ljudsko besedo, ljubezen do domovine in njenih običajev, ki jih 

je pesnik predal iz roda v rod (Belokranjska balada, Na Jurjevo, Predpustna, 

Sneguljčica). Pesmi vsebujejo poučne zgodbe z življenjskimi nauki (Pesem 

nagajivka, Pripovedka o nosku), večina pesmi iz zbirke pa opeva lepoto in moč 

narave, ki nas obdaja (Ajda, Božji volek, Mak, Na poljani, Zarja, Žarki). 

 

3.6.2.2. STO UGANK – TRISTO ZADRG, TRISTO ZANK 
  

Slika 3: Naslovnica pesniške zbirke 
Sto ugank – tristo zadrg, tristo zank   
(1915) 

Slika 4: Prva stran pesniške zbirke  

Sto ugank – tristo zadrg, tristo zank (1915) 
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Zbirka Sto ugank – tristo zadrg, tristo zank (1915) je izšla kmalu po rojstvu 

prvorojenca Marka. Uganke so bile Župančičeva zelo priljubljena zvrst, prve je 

napisal že v gimnazijskih letih. Njegove bistroumne pesniške miselne igrice in 

prispodobe predstavljajo predmete ali pojme, ki zaradi svojih posebnosti vznemirjajo 

otroško radovednost. V zbirki so razporejene po tematskih sklopih: prvi vsebuje 

naravo in podeželje, drugi živali in opravila, tretji verske obrede, predzadnji nebesna 

telesa, zadnji pa je povezan z domovino (Mušič, 2007). 

Mahnič (1998) dodaja, da so nekatere uganke za otroka težko rešljive, mnogotere od 

bralca zahtevajo veliko razmisleka in so za otroke komaj dostopne, spet druge pa 

odgovor same nosijo na dlani. Ko sem prebirala zbirko z ugankami, tudi sama včasih 

nisem vedela odgovora. Starinski in narečni izrazi otežijo razumevanje besedila, 

vendar velika večina ugank še vedno ostaja ravno prav kompleksno oteženih, da 

mlademu bralcu ponudi izziv pri reševanju. 

 

 

3.6.2.3. CICIBAN IN ŠE KAJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesnik je brezskrbnemu bitju otroških src še bolj tenko prisluhnil, ko so se mu rodili 

trije otroci: Marko (1914), Andrej (1916) in Jasna (1923). V času očetovstva so se mu 

porajale še mnoge pesmice, ki so jih slovenski otroci z navdušenjem sprejeli za 

svoje. 

 

Slika 6: Naslovnica pesniške zbirke 
Ciciban in še kaj (1915) 

Slika 5: Prva stran pesniške zbirke 
Ciciban in še kaj (1915) 
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Ciciban kot literarni lik otrokom v pesmih prepričljivo spregovori o temeljnih 

vrednotah, v katere avtor verjame in jih želi prenesti na mladega bralca. Z besedo 

Ciciban Župančič poimenuje otroke, ki so igrivi, radovedni, včasih nagajivi, veseli, 

včasih pa tudi žalostni in razdraženi. S poimenovanjem je mislil na prvorojenega sina 

Marka, ki je bil ob izidu pesniške zbirke star eno leto. Še danes otroke v vrtcu večkrat 

poimenujemo mali cicibani. Ta beseda ima toliko skritega pomena, da zajame vse 

lastnosti mladih otroških src (igrivost, radovednost, iskrivost, zvedavost, navihanost, 

vedoželjnost, ljubeznivost, iskrenost ipd.). 

Ciciban in še kaj (1915) je še vedno ena najbolj priljubljenih pesniških zbirk na 

slovenskih tleh. Prvotno naj bi se imenovala Meh za smeh, v letu izdaje 1915 jo je 

pesnik poimenoval Ciciban in še kaj, nato pa se je obdržal skrajšan naslov Ciciban 

(Mušič, 2007). 

Pesmi Breza in hrast, Turek, Pastirčki, Otroci spuščajo mehurčke, Ples kralja Matjaža 

in Zeleni Jurij so bile prvič objavljene že v zbirki Lahkih nog naokrog (1912). V 

Ljubljanskem zvonu (1915) pa so bile objavljene pesmi Zlato v Blatni vasi, Ciciban in 

čebela, Uspavanka: Kaj se sveti rimska cesta? in Naše luči (Mahnič, 1998). 

 

Pesniška zbirka Ciciban in še kaj (1915) vsebuje devetindvajset otroških pesmi. V 

razpredelnici so navedeni naslovi pesmi iz avtorjevega vrstnega reda, poleg pa so 

razvrščene po abecednem kazalu. 

 

Naslovi pesmi, razvrščeni po 
Župančičevi uvrstitvi iz zbirke 

Ciciban in še kaj (1915) 
Naslovi pesmi, razvrščeni po 

abecednem kazalu 

Veseli koledniki Breza in hrast 

Žalostni koledniki Ciciban in čebela 

Častitljivi koledniki Ciciban posluša očetovo uro 

Dedek Samonog Ciciban zaspi  

Otroci spuščajo mehurčke Ciciban – Cicifuj 

Postovka Častitljivi koledniki 

Kadar se Ciciban joče Dedek Samonog 

Ples kralja Matjaža Kadar se Ciciban joče 

Vrabci in strašilo Kroparji 

Kroparji Lenka 

Zvonovi Medved z medom 

Žabe Mehurčki 
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Breza in hrast Naše luči 

Pastirčki Otroci spuščajo mehurčke 

Zeleni Jurij Pastirčki 

Pomladna ladja Ples kralja Matjaža 

Ciciban in čebela Pomladna ladja 

Povabilo Postovka 

Medved z medom Povabilo 

Lenka Turek 

Zlato v blatni vasi Uspavanka 

Zvezdoznanstvo Veseli koledniki 

Mehurčki Vrabci in strašilo 

Uspavanka Zeleni Jurij 

Ciciban – Cicifuj Zlato v blatni vasi 

Turek Zvezdoznanstvo 

Ciciban posluša očetovo uro Zvonovi 

Naše luči Žabe 

Ciciban zaspi  Žalostni koledniki 

 

 

3.7. SLIKANICA 
 

Slikanica spada pod zvrst mladinske književnosti, namenjena je otrokom v 

predbralnem in začetnem bralnem obdobju. V njej se prepletata in dopolnjujeta 

besedilo in ilustracija. Vsaka slikanica ima besedilo, četudi je zapisano samo v 

naslovu.  

»Slikanica izraža zgodbo z dvema sporazumevalnima kodoma, jezikovnim in 

likovnim, pri čemer ima vsak od njiju svoje lastne zakonitosti. Je torej 

multimodalno delo, za katero so pomembne tri sestavine: literarni del, likovni 

del in oblikovanje obeh navedenih sestavin v enovito celoto« (Haramija in 

Batič, 2013, str. 9). 

 

3.7.1. RAZVOJ SLOVENSKE SLIKANICE 

Na Slovenskem se razvoj književne ilustracije ne začne s slikanicami, ampak z 

ilustriranimi knjigami. Prva ilustrirana knjiga Frana Miličinskega so Pravljice (1911), 

ilustrirala sta jo Gvido Birolla in Maksim Gaspari, druga pa je bila delo Ksaverja 

Meška Mladim srcem (1911). Župančičev Ciciban je bil eden izmed prvih ilustriranih 
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knjig za otroke na našem ozemlju. Ilustriral ga je Niko Pirnat leta 1932 (Haramija in 

Batič, 2013). 

Župančičeve prve zbirke za otroke Pisanice: pesmi za mladino (1900), Ciciban in še 

kaj (1915) in Sto ugank – tristo zadrg, tristo zank (1915) niso bile opremljene z 

ilustracijami, kot navaja avtorica, so njegove pesmi prvič opremili z ilustracijami šele 

17 let kasneje. 

Posebno mesto v razvoju slovenske slikanice predstavlja delo Martin Krpan Frana 

Levstika, ki prvič izide leta 1917, z ilustracijami Hinka Smrekarja. Po drugi svetovni 

vojni je založba Mladinska knjiga z revijo Ciciban (1945) začela z izdajanjem 

kakovostne mladinske literature. Prva izvirna slovenska slikanica pa se začne s 

knjižno zbirko Čebelica (1954), ki je izključno slikaniška zbirka na slovenskih tleh 

(prav tam). 

 

Slika 7: Naslovnica prve številke revije Ciciban (1945) 

 

 

3.8. POMEN ILUSTRACIJ V KNJIGAH ZA OTROKE 
 

Slikanica svojo namero izraža že z imenom, saj zaradi ilustracij samih otrok seže po 

knjigi, kar je tudi glavni namen otroške literature. Četudi otrok ne pozna vsebine, s 

pomočjo ilustracij lahko izlušči pomen. Ob tem uživa in se uči. Tudi v Kurikulumu za 

vrtce je na področju umetnosti zapisano, da se pri otrokovem estetskem doživljanju 

»odražata otrokov prirojeni občutek za likovni red in privzgojeni občutek za lepoto« 

(Bahovec, 1999, str. 38). 
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Da pa je ilustracija  

»sestavni element slikanice, ki ga lahko otrok sprejema brez posrednika, saj 

zmore otrok prebrati slike prej, kot zna brati besedilo,«  

navajata tudi avtorici Haramija in Batič (2013). Ta vizualni govor ilustracije otroku 

omogoča razumevanje besedila, kajti v predšolskem obdobju je neverbalna 

komunikacija veliko bolj prisotna kot verbalna in je posledično otroku zelo blizu. Vidna 

podoba ilustracije je univerzalna, zanjo ni potrebno znati jezika, znali jo bodo 

»prebrati« otroci celega sveta, kar slikanici omogoča multipluralističnost. Pri tem pa 

seveda ne smemo spregledati tudi časovne dimenzije oziroma 

kulturnozgodovinskega konteksta razumevanja. Berger (2008, v Heramija in Batič, 

2013) navaja, da  

»tisto, kar vemo oziroma verjamemo, vpliva na to, kako stvari vidimo« (str. 53). 

Branje ilustracije ostaja subjektivna ocena vsakega posameznika. 

 

3.8.1. KAKOVOSTNA KNJIŽEVNA ILUSTRACIJA ZA OTROKE 
 

V predbralnem obdobju je vloga ilustracije prevladujoč element knjižne celote. 

Ilustracija je tista, ki pritegne otroško pozornost in otroka spodbudi, da jo prime v roke 

in jo začne ogledovati. Otroška literatura svojo namero namreč izraža že z imenom – 

slikanica. Zupančič (2012) ilustracijo razdeli na tri funkcije v otrokovem razvoju: 

motivacijsko, kognitivno in afektivno vlogo. V prvi funkciji je ilustracija predstavljena 

kot motivacijsko sredstvo, ki v otroku spodbudi zanimanje za ogledovanje slikanice. 

Kognitivna funkcija ilustracije otroka postavi v vlogo aktivnega opazovalca, ki iz slik 

izlušči vsebino, spozna like in okolje, opazuje vsako podrobnost, pri tem se zabava in 

uči. Da pa je ilustracija kakovostna, mora vsebovati še zadnji likovni element, ki 

poskrbi za afektivno plat otrokovega razvoja. 

 

Vlogo kakovostne ilustracije, ki vpliva na otrokov razvoj, opiše takole: 

»V otroški literaturi je lahko ilustracija dodaten, enakovreden ali prevladujoč 

del knjižne celote. V predbralnem obdobju je njena vloga še toliko večja« 

(Zupančič, 2012, str. 5). 

 

Da mora dobra ilustracija vsebovati kakovost umetniškega dela, ki vizualno in likovno 

zadovolji otrokovo zanimanje in glede na njegove zmožnosti prebudi sposobnost 
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branja slikanice, govorita tudi Heramija in Batič (2013), ki likovni jezik kakovostne 

ilustracije ločita na temeljne elemente, kot so »točka, črta, barve, prostor, oblika, 

likovne spremenljivke in kompozicija«  (str. 54–57).  

 

Oba avtorja se strinjata, da mora biti dobra ilustracija prečiščena, kar pomeni, da ne 

vsebuje nepotrebnega balasta in prenasičenosti, likovnih klišejev, šablon in 

stereotipov, ker tako izgubi svoj pristen namen. 

 

3.9 POVZETEK TEORETIČNEGA DELA 
 

Oton Župančič je velik del svojega ustvarjanja posvetil otrokom, ki jih sam poimenuje 

»cicibani«. Njegova pesniška zbirka Ciciban še vedno ostaja ena najbolj priljubljenih 

pesniških zbirk, kar jih je kdaj izšlo na Slovenskem. 

Nad otroško poezijo so ga navdihovali njegovi trije otroci: Marko (1914), Andrej 

(1916) in Jasna (1923). Tudi sama delam s predšolskimi otroki, zato se zavedam, 

kako pomembna je otroška poezija, ki otroku skozi zvočnost in ritem približa svojo 

estetsko lepoto in skozi igro besedila vpliva na čustveni razvoj, kar poudarja tudi M. 

Kobe (1987). Avtorica pravi,  

»da dobra pesem otroku pomaga, da svoje izkušnje skozi čustva povezuje v 

nove življenjske zveze« (prav tam).  

Otroška poezija je zvrst, ki spada v mladinsko književnost. Da bi lažje razumeli njeno 

vlogo, moramo upoštevati vzgojni smoter, estetske vrednote in didaktiko mladinske 

književnosti, ki je temelj vseh besedil, namenjenih otrokom in mladostnikom. 

Mladinska književnost otroku ponuja široko paleto preprostih besedil, ki izhajajo iz 

otrokove potrebe po pustolovščini, igrivosti, humorju in razvijanju domišljije, o čemer 

pišejo številni avtorji: Stražar (1982), Saksida (1994), M. Kobe (1987) in Blažić 

(2011). Ne glede na razvrščanje in definiranje strokovnjakov, mladinska književnost 

izhaja iz otroške potrebe z identifikacijo glavnega junaka, iz potrebe po komunikaciji, 

razvijanju domišljije, sposobnosti razvoja prav posebnih prijateljev, h katerim se vsak 

otrok vedno znova rad vrača. Teoretični del diplomskega dela izhaja iz otroške 

poezije, vsebuje tudi bolj podroben pregled Župančičevih zbirk za otroke: Pisanice: 

pesmi za mladino (1900), Ciciban in še kaj (1915) in Sto ugank – tristo zadrg, tristo 

zank (1915), iz katerih so izbrane tudi pesmi, ki jih obravnavam v empiričnem delu.  
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Velik pomen pri razumevanju besedila za otroke pa ima slikanica, ki spada pod zvrst 

mladinske književnosti. Haramija in Batič (2013) slikanici namenita tri glavne 

sestavine, ki jih razdelita na literarni in likovni del ter oblikovanje obeh v temeljno 

celoto. Skozi razvoj slovenske slikanice ugotovim, da je bil Župančičev Ciciban eden 

izmed prvih ilustriranih knjig za otroke na našem ozemlju. Ilustriral ga je Niko Pirnat 

leta 1932 (Haramija in Batič, 2013). 

Slikanica otrokom v predbralnem obdobju, svojo namero izraža skozi likovno 

vsebino, ki jo imenujemo ilustracija. Da pa je ilustracija  

»sestavni element slikanice, ki ga lahko otrok sprejema brez posrednika, saj 

zmore otrok prebrati slike prej, kot zna brati besedilo,«  

navajata tudi avtorici Haramija in Batič (2013). Dobra ilustracija otrokom omogoča 

razumevanje besedila, ostaja pa subjektivnega tipa, saj je odvisna od otrokovega 

predznanja, počutja, okolja, ki ga obdaja, in časa, v katerem prebiva. O pomembnosti 

dobre ilustracije pa govori tudi Zupančič (2012), saj trdi, da je  

»v otroški literaturi lahko ilustracija dodaten, enakovreden ali prevladujoč del 

knjižne celote. V predbralnem obdobju je njena vloga še toliko večja« (str. 5). 

 

 

4. EMPIRIČNI DEL 
 

V empiričnem delu bom opisala projektno raziskavo, ki sem jo izvedla s predšolskimi 

otroki, starimi od 5 do 6 let, v vrtcu Mojca iz enote Rožle. V raziskavi je sodelovalo 22 

otrok, od tega 4 deklice in 18 dečkov. V prvem delu sem z akcijsko raziskavo 

raziskala trenutno stanje v skupini. Analizo trenutnega stanja oziroma predznanja 

otrok pred projektno raziskavo sem izvedla preko raziskovalnih vprašanj, ki sem jih 

zastavila celotni skupini otrok. Merski instrument akcijske raziskave je opazovanje 

celotne skupine. Drugi korak akcijske raziskave bodo predstavljale pripravljene 

dejavnosti, skozi katere bodo otroci spoznali nekaj izbranih pesmi Otona Župančiča 

iz njegovih prvih zbirk za otroke. Iz zbirke Pisanice: pesmi za mladino (1900) sem jim 

predstavila pesmi Pesem nagajivka in Pripovedka o nosku, iz zbirke Ciciban in še kaj 

(1915) so spoznali pesmi Dedek Samonog in Otroci spuščajo mehurčke, iz zbirke Sto 

ugank – tristo zadrg, tristo zank (1915) pa so spoznali tri uganke: Pisarna, Podkev in 

Zrcalo. 
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 V zadnjem koraku raziskave, ki analizira končno stanje po izvedenih dejavnostih, pa 

sem z intervjujem petih otrok pridobila odgovore na raziskovalna vprašanja, ki sem jih 

raziskala s kvalitativno vsebinsko analizo (Vogrinc, 2008). 

Vsako spoznano pesem oziroma uganko so otroci po končani dejavnosti ilustrirali, 

njihove ilustracije pa so po končani projektni raziskavi zbrane v pesniško zbirko 

izbranih Župančičevih del. 

 

4.1. CILJI RAZISKOVALNE NALOGE 
 

1. Otrokom približati življenje našega velikega pesnika Otona Župančiča; 

2. Raziskati, v kolikšni meri se s prebranimi deli Otona Župančiča otroka lahko 

motivira za sodelovanje in se mu ponudi možnost izražanja skozi ilustracije in 

druge dejavnosti; 

3. Vsakemu otroku izdelati pesniško zbirko izbranih del Otona Župančiča, 

obogatenih z njihovimi ilustracijami; 

4. Analizirati učinkovitost projektne obravnave pesnika Otona Župančiča; 

5. Analizirati ugotovitve, pridobljene z deskriptivno in kavzalno-eksperimentalno 

raziskovalno metodo. 

 

4.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

4.2.1. PRED IZVAJANJEM PROJEKTA: 
 

1. Koliko otrok bo pritrdilno odgovorilo na vprašanje: Ali kdo pozna 

pesnika Otona Župančiča? 

2. Koliko otrok že pozna pesmi (Dedek Samonog, Otroci spuščajo 

mehurčke, Pesem nagajivka, Pripovedka o nosku)? 

3. Koliko otrok bo poznalo odgovor na zastavljeno uganko (Pisarna, 

Podkev, Zrcalo)? 

4. Koliko otrok ve, kaj pomeni beseda ilustracija in kdo je ilustrator? 

5. Koliko otrok ve, kaj pomeni beseda avtor? 

4.2.2. PO IZVEDENEM PROJEKTU: 
 

1. V kolikšni meri bodo otroci spoznali pesnika Otona Župančiča? 

2. Koliko otrok pozna Župančičeve pesmi po njihovi obravnavi? 
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3. Koliko otrok zna našteti naslove pesmi Otona Župančiča po obravnavi? 

4. Ali bodo otroci po končanih dejavnostih poznali pomen besede pesnik? 

5. Koliko otrok bo po projektu razumelo besedi ilustrator, ilustracija? 

6. Koliko otrok bo po koncu dejavnosti razumelo pojem naslovnica 

pesniške zbirke? 

7. Ali bodo otroci po končanih dejavnostih znali prepoznati vsebino pesmi 

skozi lastne ilustracije? 

 

4.3. ANALIZA STANJA PRED IZVAJANJEM DEJAVNOSTI 
 

Pred dejavnostmi sem preverila znanje otrok celotne skupine (22 otrok). Metoda dela 

je bila frontalna, dogovorjeni pa smo bili, da na vprašanje odgovorijo z dvigom rok. 

Če je bilo potrebno pojasnilo, so otroci prišli na vrsto, ko sem jih poklicala, če so 

seveda imeli dvignjeno roko. Na prvo vprašanje: »Ali kdo pozna pesnika Otona 

Župančiča?« so roko dvignili vsi otroci v skupini. Njihova vzgojiteljica mi je povedala, 

da so imeli ravno projekt, kjer so spoznavali pesnike in pisatelje, si ustvarili lastno 

knjižnico in usvajali besede, kot so slikanica, pesem, pravljica, knjižni junaki ipd. 

Zastavila sem težje vprašanje: »Katere njegove pesmi poznate?« Na to vprašanje je 

dvignilo roko 6 otrok. Prvi je odgovoril: »Zima, zima bela.« Drugi je dodal: 

»Mehurčki,« ostali pa so ponovili ta dva odgovora. Vprašala sem jih, če poznajo še 

kakšnega pesnika, na to vprašanje so se odzvali trije otroci. Prvi je rekel: »France 

Prešeren,« drugi je odgovor ponovil, tretji pa je dodal: »Tist, k je Pedenjpeda 

napisal.« Vzgojiteljica je pomagala in povedala ime iskanega pesnika. To je bil Niko 

Grafenauer. Vprašala sem jih, če poznajo avtorja pesmi Dedek Samonog. Nihče ni 

dvignil roke. Tudi ko sem spraševala, če kdo pozna pesem z naslovom Pesem 

nagajivka, se ni nihče odzval. Vprašanje sem postavila drugače: »Kdo je avtor pesmi 

Zima, zima bela?« Nihče ni dvignil roke. Povedala sem jim, da je avtor pesmi tisti, 

kdor napiše pesem. Sedaj sem zopet postavila vprašanje: »Kdo je napisal pesem 

Zima, zima bela?« Skoraj vsi otroci so v en znak rekli: »Oton Župančič!« Ponovila 

sem vprašanje, na katerega prej nihče ni vedel odgovora: »Kdo je avtor pesmi Zima, 

zima bela?« Dvanajst otrok je dvignilo roko in pravilno odgovorilo na vprašanje. 

Smatram, da so ti otroci osvojili besedno zvezo avtor pesmi in odgovorili na moje 

raziskovalno vprašanje. Velika večina pa je kasneje skozi dejavnosti razumela 

pomen besede avtor, saj sem jo velikokrat uporabila v komunikaciji. 
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Otroke sem vprašala, kaj je ilustracija. Nihče ni vedel odgovora. Vzela sem slikanico 

in jo pred njimi prelistala. Pokazala sem na slike v njej in jih vprašala, kaj je to. Devet 

otrok je dvignilo roke. Prvi je vzkliknil: »Risba!« drugi: »Slika!« Nato so se začeli 

ponavljati z odgovorom slika. Povedala sem jim, da je ta slika oziroma risba v 

slikanici poimenovana z imenom ilustracija. Nato sem jih vprašala še, kdo je 

ilustrator, in sem dobila en logičen odgovor: »Tist, k da sliko v knjigo.« S skupnimi 

močmi smo ugotovili, da ilustrator riše ilustracije po vsebini iz knjige. Prelistali smo še 

nekaj slikanic in si ogledali njihove ilustracije. Razumevanje besede ilustracija in 

ilustrator sem preverjala še kasneje v intervjuju izbranih otrok. Potem smo skozi 

načrtovane dejavnosti pričeli s spoznavanjem Župančičevih pesmi. 

 

4.4. OBRAVNAVANE PESMI OTONA ŽUPANČIČA 
 

Prva pesem, ki sem jo predstavila otrokom, je bila Pripovedka o nosku iz zbirke 

Pisanice: pesmi za mladino (1900).  

Pripovedka o nosku 

(Oton Župančič) 

 

»Danes zopet mi posneta 

smetana je v skledi! 

Veš-li, kdo jo je pojedel? 

Mimica, povedi!« 

 

»»Jaz je nisem, mama, res ne! 

Zajček jo posnel je; 

glej, kako na desni šapi 

in krog ustec bel je!«« 

 

»Čaki, videla takoj bom! 

Nosek mi pokaži - - -! 

Aj, kako je mehek! _ Pa sem 

vjela te na laži!« 

 

»»Oh odpusti, saj povem ti 

po pravici, mama: 

jaz namazala sem zajčku 

šapo, gobček sama.«« 

 

»Naj bo; ali vedno pomni: 
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nosek vse odkrije; 

kadar praviš neresnico, 

laže, laže! vpije –» 

 

Otroci so najprej v garderobi našli skrite besede iz pesmi in jih nato prilepili na 

pravilno mesto. Vsaka kitica pesmi je bila napisana na drugi barvi kartona, kar je 

otrokom olajšalo iskanje, saj so povezali barvo papirja z barvo besede iz pesmi. 

Pesem sem jim prebrala, poudarila sem, kdo je avtor, nato pa smo se pogovorili o 

vsebini. Otroci so razumeli vsebino, znali so našteti nastopajoče like. Prepoznali so 

laž in krivico, ki se je zgodila zajčku. Otroci so sami želeli, da jim še enkrat preberem 

pesem, nato pa so jo ilustrirali.  

Sledila je pesem Otroci spuščajo mehurčke iz zbirke Ciciban in še kaj (1915). 

Otrokom sem pripravila gibalni poligon, kjer so razvijali ravnotežje in koordinacijo v 

prostoru. Na koncu poligona so morali vzeti eno črko in jo nesti na pravilno mesto 

nazaj na začetek, tako so sestavili celotno pesem. Otroci so se skozi gibalno 

dejavnost spoznali z opismenjevanjem v predšolskem obdobju in z novo pesmijo 

Otona Župančiča: 

Otroci spuščajo mehurčke 

(Oton Župančič) 

 

Sonce, zemlja, mesec, 

vrte se brez kolesec, 

letijo brez peresec, 

v nebo se točijo, 

na vejo skočijo, 

brez poka počijo. 
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Tretja pesem iz pesniške zbirke Otona Župančiča Ciciban in še kaj (1915), ki sem jo 

predstavila otrokom, je bila Dedek Samonog, ki velja tudi za gibalno igro. 

 

Dedek Samonog 

(Oton Župančič) 

 

Pase dedek Samonog, 

čredo vrača skok na skok, 

ovce bele, koze črne; 

kadar čredo vso zavrne, 

kadar čredo vso napase, 

druga noga mu izrase. 

 

Otrokom sem pripravila slike, iz katerih so naredili slikopis, ki v pravilnem vrstnem 

redu predstavlja celotno pesem. Pesem sem jim brala počasi, po delčkih, da so lahko 

sproti poiskali sliko, ki je predstavljala vsebino. Slikopis smo prilepili na vidno mesto, 

kjer so ga lahko videli vsi otroci v času izvajanja gibalne igre.  

Gibalno igro smo se igrali takole: Dedek Samonog skače po eni nogi sredi kola. 

Ostali otroci (kolo) pojejo pesem. Pri zadnji besedi stopi dedek Samonog na obe 

nogi, ostali otroci (kolaši) skrčijo eno nogo. Kdor zamudi, je naslednji dedek 

Samonog itd. Pesem smo ponovili tolikokrat, da so otroci poznali pesem že na 

pamet. Gibalno igro si je na tak način zamislil že Oton Župančič. 

 

Četrta pesem z naslovom Pesem nagajivka je iz zbirke Pisanice: pesmi za mladino 

(1900).  

Pesem nagajivka  

(Oton Župančič) 

 

Zima, zima bela 

vrh gore sedela, 

vrh gore sedela, 

pa tako je pela, 

pa tako je pela, 

da bo Mirka vzela, 
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da bo Mirka vzela, 

ker on nič ne dela, 

ker on nič ne dela, 

ker on nič se ne uči – 

čaki, čaki, Mirko ti! 

 

Pesem jim predstavim skozi glasbeno dejavnost, saj jo vsi otroci poznajo v uglasbeni 

obliki. Najprej prisluhnemo še dvema uglasbenima pesmima Otona Župančiča 

(Oblaka in Mak). Nato jim pripravim male inštrumente (palčke, kraguljčke, ropotulje, 

ksilofon, bobne, činele) in formiramo orkester ter dodamo pevski zborček. Najprej 

sem bila v vlogi dirigenta sama, kasneje so se v tej vlogi preizkusili tudi otroci. Igrali 

smo potiho, naglas, počasi, hitro, kakor je narekoval dirigent. Pevski zbor je pel 

pesmico. Vsakič, ko smo jo ponovno zaigrali, smo zamenjali pozicije in inštrumente. 

Pesem smo zapeli in zaigrali vsaj 20-krat. 

 

Nato sledijo uganke iz zbirke Sto ugank – tristo zadrg, tristo zank (1915). Prva 

uganka, ki so jo spoznali, je Podkev: »Prebito – zvito, konj na meni, jaz na konju.«  

Otroci so zelo dobro ugibali, kateri je pravilen odgovor. Prejela sem odgovore: sedlo, 

kopito, uzda, jahač, griva, konj in nazadnje podkev. Prinesla sem jim pet podkev, s 

katerimi so lahko najprej rokovali, nato pa so jih imeli možnost s pravimi žeblji in 

kladivom zabiti v podlago iz stiropora. Pripravila sem jim tudi delovne liste, kamor so 

morali pravilno odtisniti različne sledi konja, psa, človeka in ptiča. Če so želeli, so 

lahko z motivom podkve in konjev pobarvali še pobarvanke. 

 

Druga Župančičeva uganka Zrcalo: »Kar ujame, vse posname. Pravo kaže, vendar 

laže,« jim prav tako ni predstavljala težav. Odgovori so bili smiselni: radio, televizija, 

kaseta, mikrofon. Malce sem jim pomagala s pantomimo, da so kmalu prišli do 

pravilnega odgovora. Sicer so zrcalo spremenili v ogledalo, ker jim je to bolj poznana 

beseda. Sledile so dejavnosti posnemanja v paru. Najprej so hodili po prostoru in 

ponavljali celotne gibe, nato so se ustavili in posnemali mimiko obraza, premike rok, 

nog. Vloge so v paru zamenjali, da so se vsi preizkusili v vlogi kazanja in v vlogi 

posnemanja. Nato sem jim uganko še enkrat prebrala, preden so jo ilustrirali. 
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Zadnja uganka Pisarna: »Pero pri peresu – perja nič. List pri listu – listja nič,« pa 

je otrokom predstavljala veliko preglavic. Odgovori otrok so bili: ptič, letalo, jesensko 

listje, drevo in gnezdo. Skušala sem jim pomagati s pantomimo, pa ni šlo. Nato sem 

jih peljala v sobo, kjer sem jim pripravila pisarno (mizo, stol, pisalni stroj, papir, 

svinčnike, luknjač, lepilni trak, mape, delavne liste ipd.). Nato sem ponovno prejela 

veliko napačnih odgovorov na zastavljeno uganko: računalnik, listi, svinčnik. 

Zastavila sem jim vprašanje, kako se imenuje prostor, kamor odrasli hodijo v službo 

in uporabljajo vse pripomočke, ki so bili razstavljeni. Šele nato so ugotovili, da je 

odgovor, ki ga iščemo, pisarna. Otroci so nato razvili simbolno igro z vsem 

pisarniškim materialom, ki jim je bil ponujen. Najraje so z malce moje pomoči tipkali 

na pisalni stroj črke svojega imena in prijateljev. 

Nazadnje, po vseh izvedenih dejavnostih, smo obiskali še Mestno knjižnico Otona 

Župančiča v centru Ljubljane. Tam nas je pričakala prijazna gospa Ida Mlakar, ki nam 

je razkazala njegovo spominsko sobo, pesnikove osebne predmete in fotografije. V 

knjižnici smo si skupaj pogledali prve, originalne pesniške zbirke (Pisanice: pesmi za 

mladino (1900), Ciciban in še kaj (1915) in Sto ugank – tristo zadrg, tristo zank 

(1915)), ki jih hranijo v arhivu, prisluhnili izbranim pesmim (Ciciban je zaspan, Ciciban 

in čebela, Na kolenu, Kanglica, Uspavanka, Stari medo, Kadar se Ciciban joče) ter 

skušali rešiti nekaj kratkih ugank. Izbrali smo še 10 črk iz abecede in prebrali pesmi iz 

pesniške zbirke Abeceda na polju in v gozdu (1986). V knjižnici smo na koncu 

ilustrirali še naslovnico za naše pesniške zbirke. 

 

4.5. ANALIZA STANJA PO KONČANEM PROJEKTU 
 

Zadnji korak, analiza končnega stanja in evalvacija temeljita na kvantitativni vsebinski 

analizi, ki je razdeljena na šest različnih korakov, in sicer: 

1. urejanje gradiva, 

2. določitev enot kodiranja, 

3. kodiranje, 

4. izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij, 

5. definiranje kategorij ter 

6. oblikovanje končne teoretične formulacije (Vogrinc, 2008, str. 61). 
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Za končno analizo sem v evalvacijo vključila 5 izbranih otrok, ki so ustno odgovorili 

na polstrukturiran intervju, sestavljen iz naslednjih vprašanj: 

1. Kdo je pesnik? 

2. Kateri pesnik je napisal pesmi, ki so zbrane v tvoji pesniški zbirki? 

3. Kaj je ilustracija? Kdo je ilustrator tvoje pesniške zbirke? 

4. Poimenuj naslove pesmi v svoji pesniški zbirki. 

5. Kaj si ilustriral in zakaj? 

Pogovor je potekal individualno z vsakim otrokom posebej ob njegovi pesniški zbirki. 

Zapis odgovorov otrok ostaja v fonetični obliki, saj sem ohranila avtorski zapis 

vsakega odgovora. Na vprašanja so odgovarjali otroci iz vrtca Mojca, iz skupine 

Ptički. Ti otroci so: deklica Ida, deklica Neža, deček Primož, deček Tai in deček 

Vincent. 

 

4.6. KVALITATIVNA VSEBINSKA ANALIZA 
 

4.6.1. PRVO VPRAŠANJE 
 

Na prvo vprašanje »Kdo je pesnik?« sem od otrok dobila sledeče odgovore: 

I: »Oton Župančič. On piše pesmi.« 

N: »France Prešeren. Piše pesmice.« 

P: »Tist, k pesmi piše. To je biv tut Oton Župančič.« 

V: »Oton Župančič. Dela knjigice. Piše, kaj vse se dogaja v knjigi.« 

T: »Oton Župančič.« 

 

Vsi otroci so pravilno odgovorili na vprašanje. Vincentova razlaga sicer razkriva, da 

morda ne loči pesnika od pisatelja. Ida, Neža in Primož pa so pesnika povezali s 

pisanjem pesmi. Vsi otroci so poimenovali pesnika Otona Župančiča, le Neža si je 

izbrala Franceta Prešerna. Z vsemi odgovori sem zelo zadovoljna, saj so skozi 

dejavnosti prepoznali pomen besede pesnik in tako odgovorili na raziskovalno 

vprašanje.  
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4.6.2. DRUGO VPRAŠANJE 

 

Na drugo vprašanje »Kdo je avtor pesmi, ki so zbrane v tvoji pesniški zbirki?« so 
otroci odgovorili sledeče: 
 
I: »Oton Župančič.« 

N: »Oton Župančič.« 

P: »Oton Župančič.« 

V: »Oton Župančič.« 

T: »Oton Župančič.« 

 

Vsi otroci so odgovorili pravilno in s tem dosegli cilj načrtovanih dejavnosti. Skozi igro 

so se približali tudi pomenu avtorske pesmi. Življenje in delo Otona Župančiča sem 

uspela otrokom približati v veliki meri, saj so bili njihovi odgovori zelo jasno povedani, 

brez kakršnega koli obotavljanja. Vsi so osvojili besedo avtor pesmi in prepoznali 

pesnika, ki smo ga obravnavali. 

 

4.6.3. TRETJE VPRAŠANJE 
 

Tretje vprašanje je bilo sestavljeno iz dveh vprašanj. Najprej sem jih vprašala »Kaj je 

ilustracija?« nato pa sem znanje preverila s sledečim vprašanjem »Kdo je ilustrator 

tvoje pesniške zbirke?« Prejela sem naslednje odgovore: 

 
I: »Da rišeš. Jaz sem narisala risbice.« 

N: »To, kar narišeš. Jaz sem ilustrirala pesmice.« 

P: »Tist, ki nariše knjigo. Primož.« 

V: »Slike. Jaz sem slike dodav.« 

T: »Ne vem. Jaz.« 

 

Otroci so ilustracijo povezali z besedo risba in besedno zvezo slike v knjigi. Vsi razen 

Taia so znali s svojimi besedami poimenovati ilustracijo. Ko sem preverila znanje s 

podvprašanjem, kdo je ilustrator njihove pesniške zbirke, sem prejela vse pravilne 

odgovore. Taiu sem morala pomagati in ga vprašati: »Kdo je narisal risbice v tvoji 

knjigi?« Nato mi je znal pravilno odgovoriti, saj sem ilustracijo povezala z besedo 

risati. Ni pa osvojil besed ilustrator in ilustrirati. 
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4.6.4. ČETRTO VPRAŠANJE 
 

Na vprašanje o naslovu pesmi, ki so zbrane v pesniški zbirki, sem prejela sledeče 

odgovore, ki so zapisani v abecednem vrstnem redu: 

  

I: »Mehurčki, Mimica, Ogledalo, Pisarna, Podkev, Samonog in Zima, zima bela.« 

N: »Dedek Samonog, Konj, Mehurčki, Mimica, Ogledalo, Pisarna, Zima bela.«  

P: »Dedek Samonog, Konjiček, Mehurčki, Nosek, ki se laže, Ogledalo, Zima bela.« 

V: »Dedek Samonog, Konji pa podkev, Mehurčki, Pesmica o nosku, Tipkalnik in 

računalnik, Zima bela, Zrcalo.« 

T: »Dedek Samonog, Kopito, Mehurčki, Nosek, Ogledalo, Pisarna, Zima, zima bela.« 

 

Vsi otroci so pesmi povezali s svojo ilustracijo. Naslove so si malce izmislili, glede na 

to, kar so si najbolj zapomnili. Pesem nagajivko so vsi otroci povezali z Zimo, zimo 

belo, ki jo vsi poznajo že od prej. Pripovedko o nosku so preimenovali v Mimico, 

Nosek, ki se laže, Pesmico o nosku, Nosek. Dedka Samonoga so vsi poimenovali 

pravilno, le deklica Ida je odgovor podala brez besede dedek. Pesem Otroci spuščajo 

mehurčke so vsi otroci poimenovali enako: Mehurčki. Uganko Zrcalo so preimenovali 

v Ogledalo, uganko Pisarna pa so vsi naslovili pravilno. Za uganko Podkev so si 

izmislili naslednje naslove: Konj, Konjiček in celo Kopito se je pojavilo med odgovori. 

Naslove so naštevali v naključnem vrstnem redu ob gledanju ilustracij lastne 

pesniške zbirke. 

Odgovori otrok pripovedujejo, da so dobro razumeli vsebino pesmi, jo znali izluščiti iz 

ilustracije, ki so jo narisali in čustveno doživeli ob vsaki dejavnosti. 
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4.6.5. PETO VPRAŠANJE: ILUSTRACIJE OTROK 
 

Na vprašanje, kaj si ilustriral in zakaj, sem od otrok prejela naslednje odgovore, ki 

sem jih razporedila v kodirne enote in naprej v razpredelnice. Otroci so odgovarjali ob 

gledanju svoje ilustracije. 

 

4.6.5.1. ILUSTRACIJA NASLOVNICE 
 

Prvo kategorijo kodiranja predstavlja ilustracija naslovnice posameznika. 

 

KODIRNE ENOTE KODA KATEGORIJA 

 

I: »Na naslovnici je ljubljanski grad, ker 

smo bli v centru. Tole rožico tukej sem 

pa vidla v uni knjigi, k so ble črke notr. 

V knjižnici Otona Župančiča smo bli pa 

nam je ena teta prebrala velik njegovih 

pesmi. Pa pol smo še risal pa z 

avtobusam smo se pelal.« 

 

 

• Naslovnica 

• Ljubljanski grad, ker smo 

bili v centru 

• Rožica iz knjige Abeceda 

na polju in gozdu 

• Knjižnica Otona 

Župančiča 

• Knjižničarka, ki jim je 

prebrala njegove pesmi 

 
 
 
 
 

Ilustracija 
 

naslovnice 
 

pesniške zbirke 

 

N: »Metuljčki, drevo, sonček in travnik. 

To je blo za naslovnico, k smo jo mogl 

narisat.« 

 

 

• Naslovnica 

 

V: »Kozličke, ker sem to povedal za 

bralno značko. Tukej je pa taca od 

volka. Pa naslov tuki piše.« 

 

 

• Volk in sedem kozličkov  

• Naslov 

 

P: »Knjigo. Zato, k to je knjiga.« 

 

• Knjiga 

 

T: »Knjigo, zato ker bi bla taka 

naslovnica.« 

 

 

• Knjiga 

• Naslovnica 
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Slika 11: Ilustracija naslovnice, 
Primož Slika 10: Ilustracija naslovnice, Neža 

Slika 9: Ilustracija naslovnice, Tai Slika 8: Ilustracija naslovnice, 
Vincent 
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Deklica Ida je zelo dobro razumela besedo naslovnica, povezala jo je celo z obiskom 

centra, saj je narisala tudi ljubljanski grad, ki smo ga videli na sprehodu do knjižnice. 

Osvojila je tudi ime ustanove, ki smo jo obiskali (Knjižnica Otona Župančiča), gospo, 

ki nam je prebrala pesmi, pa je poimenovala knjižničarka. Na sredini, med drevesi, 

sta narisani tudi dve rožici, ki sta bili naslikani na ilustraciji knjige Abeceda na polju in 

v gozdu. Celotno dejavnost je zelo podrobno doživela in vse strnila v svojo ilustracijo 

naslovnice. Iz odgovora je razvidno tudi, da je razumela besedno zvezo naslovnica 

knjige.  

Nežina ilustracija naslovnice je zelo podobna Idini. Iz odgovora nisem razbrala 

globljega pomena, zato smatram, da je risala podobno kot njena dobra prijateljica 

Ida. Vendarle pa je v odgovoru omenila besedo naslovnica, kar pomeni, da je 

razumela navodila za ilustracijo naslovnice. 

Primožev odgovor je bil kratek in jedrnat. Ni omenil besede naslovnica, vendar je 

povedal bistvo, da je narisal knjigo, ker je to njegova knjiga. Iz tega lahko sklepam, 

da je razumel bistvo prve ilustracije v knjigi, ki krasi naslovno stran. Deček Tai doda, 

da je narisal knjigo, ker si je tako zamislil naslovnico. Risbe, ki jo je narisal, ne bi 

mogla primerjati z vsebino pesniške zbirke, ki sledi, vendar je naslovnico posplošil na 

katerokoli knjigo. Tudi Vincent je razumel besedno zvezo naslovnica knjige, vendar je 

Slika 12: Ilustracija naslovnice, 
Ida 
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vsebinsko ni znal vstaviti v koncept. Narisal je namreč Volka in sedem kozličkov, 

ilustracijo knjige, ki jo je pred kratkim v sklopu bralne značke predstavil v vrtcu. 

 

4.6.5.2. ILUSTRACIJA PESMI: Pripovedka o nosku 
 

 Drugo kategorijo kodiranja predstavlja ilustracija pesmi Pripovedka o nosku. 

KODIRNE ENOTE KODA KATEGORIJA 

 

I: »Mimica, nos, smetana pa zajček so 

narisani. Ker je Mimica pojedla 

smetano, pa je zajčka zatožila. Mu je kr 

sama namazala smrček. Pol je pa 

mami vedla, da se laže, ker je mela 

mehk nosek. To ni blo prov, ker je bla 

ona kriva.« 

 

 

• Mimica 

• Nos 

• Smetana 

• Zajček 

• Laž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracija pesmi 

 

 

Pripovedka o 

nosku 

 

N: »Narisala sm smetano, punčko, 

sonček, drevo pa skodelico. V skodelici 

je bla smetana, k jo je punčka pojedla. 

Ampak je biv zajček kriv, ker se je 

mamici zlagala. A mi lahko še enkrat 

pesmico prebereš?« 

 

 

• Smetana 

• Punčka Mimica 

• Zajček 

• Krivica 

• Laž 

 

V: »Smetana pa zajček. Zato ker je 

nosek mehek, pa je rekla Mimica, da je 

zajček pojedu vso smetano. Ampak jo 

je Mimica pojedla. Mamica je pa nosek 

pošlatala, pa je vedla, da je mehek.« 

 

 

• Smetana 

• Zajček 

• Laž 

 

 

P: »Narisov sm smetano z jagodo. 

Zarad ene pesmice. K je ena punčka 

najprej pojedla smetano, pol je pa 

zajčku smrček namazala. To ni blo 

prov, k mi se tut ne smemo lagat. 

Njena mamica je to takoj vedla, ker ji je 

nosek pošlatala.« 

 

• Smetana  

• Mimica 

• Zajček 

• Laganje ni rešitev 

• Nosek 
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Otroci so zelo hitro našli črke, skrite v garderobi, in jih pravilno razvrstili na označeno 

mesto. Ko sem jim pesem prvič prebrala, smo se že lahko pogovarjali o vsebini. 

Razumeli so vsebino in znali našteti nastopajoče like. Vsebino pesmi pa so razložili 

ob svoji ilustraciji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklica Ida je ilustrirala pesem glede na vsebino pesmi. Naštela je Mimico, smetano, 

mehak nos, zajčka, omenila je tudi laž. Vse kode se povezujejo z vsebino izbrane 

pesmi. Poznala je celotno vsebino pesmi, na koncu je dodala še moralno misel, da 

se lagati ni lepo, ker nekomu storiš krivico. Neža je iz ilustracije naštela samo Mimico 

in smetano. Vseeno je poznala vsebino pesmi in prepoznala laž kot krivico. Omenila 

je še zajčka in mamico ter dogodke pravilno časovno razporedila. Vsekakor je 

razumela bistvo pesmi. Želela je, da ji pesem še enkrat preberem.  

T: »Tole je pa zajček. Ker je bla 

pesmica o nosku, k se je lagal.« 

• Zajček 

• Pesmica o nosku 

• Laž 

Slika 13: Ilustracija pesmi Pripovedka 
o nosku, Tai 

Slika 14: Ilustracija pesmi Pripovedka 
o nosku, Vincent 
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Slika 15: Ilustracija pesmi Pripovedka 
o nosku, Primož 

Slika 16: Ilustracija pesmi Pripovedka 
o nosku, Ida 

Slika 17: Ilustracija pesmi 
Pripovedka o nosku, Neža 
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Tudi deček Vincent je zelo dobro poznal vsebino pesmi. Narisal je zajčka in smetano, 

omenil pa je tudi Mimico, mamico in mehak nosek zaradi laži. Primož je ilustracijo 

opremil z veliko smetano in ob pogledu nanjo takoj začel pripovedovati vsebino 

pesmi. Prepoznal je krivo ravnanje punčke in po krivem obdolženega zajčka. Tai je 

ilustriral zajčka in prav tako prepoznal delček vsebine pesmi, čeprav iz odgovora ne 

morem razbrati, ali je razumel, kdo je lagal in čigav nosek je bil mehak. 

 

4.6.5.3. ILUSTRACIJA PESMI: Otroci spuščajo mehurčke 
 

Tretjo kategorijo kodiranja predstavlja ilustracija pesmi Otroci spuščajo 

mehurčke. 

KODIRNE ENOTE KODA KATEGORIJA 

 

I: »Tuki sm pa narisana jst, k piham 

mehurčke. So ble ribice gor narisane, 

tiste iz risanke Nemo. Velik jih je blo, k 

smo vsi pihal. Eni so jih pa pokal.« 

 

 

• Milni mehurčki 

• Pokanje mehurčkov 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustracija pesmi 

 
Otroci 

spuščajo 
mehurčke 

 
N: »Narisala sm rožice, mehurčke, 
skledico za mehurčke pa punčko Nežo, 
ker sem pihala mehurčke. Najprej smo 
črke prnesl pa prlepl, smo šli čez ovire. 
Pol si nam pa prebrala, kaj piše. Pa je 
bla pesmica o mehurčkih, k jo mi že 
poznamo. Smo se jo že pr Petelinčkih 
naučili. Sonce, zemlja, mesec, vrte se 
brez kolesec. V nebo se točijo, na vejo 
skočijo, brez poka počijo.« 
 

 

• Milni mehurčki 

• Neža, ki piha mehurčke 

• Črke 

• Ovire 

• Pesem o mehurčkih 

• Recitacija pesmi 

 

V: »Mehurčki so kle povsod. Ker smo 

pihali mehurčke. Pa še Lukatov rojstni 

dan je biv, zato je lah on skos s tistmu, 

k velik mehurčkov nrdi, pihov.« 

 

 

• Pihanje mehurčkov 

• Lukov rojstni dan 

 
P: »Tuki so pa mehurčki, k smo pihal 
mehurčke. Zarad te pesmice: Sonce, 
zemlja, mesec, vrte se brez kolesec. V 
nebo se točijo, na vejo skočijo, brez 
poka počijo. To je Oton Župančič 
napisal.« 
 

 

• Mehurčki 

• Recitacija pesmi 

• Oton Župančič 
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T: »Otroci so pihali mehurčke, pa je bla 
polna soba mavričnih barv.« 

 

• Otroci 

• Pihanje mehurčkov 

• Mavrične barve 

Slika 19: Ilustracija pesmi Otroci 
spuščajo mehurčke, Primož 

Slika 18: Ilustracija pesmi Otroci 
spuščajo mehurčke, Vincent 

Slika 21: Ilustracija pesmi Otroci 
spuščajo mehurčke, Tai 

Slika 20; Ilustracija pesmi Otroci 
spuščajo mehurčke, Neža 



 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dejavnosti z nabiranjem črk skozi poligon so se otroci zelo dobro znašli. Nihče ni 

imel težav z iskanjem pravilne črke in vsi so se zelo dobro spopadli s predšolskim, 

začetnim opismenjevanjem. Če katere črke niso poznali, so jo z iskanjem para uvrstili 

na enak simbol. Prebrano pesem so vsi zelo dobro poznali, saj so se je naučili že 

lansko vrtčevsko leto. Na koncu smo jo povedali še skupaj. Vsi so vedeli, da pesem 

govori o milnih mehurčkih. Uživali so v pihanju mehurčkov ob poslušanju umirjene 

instrumentalne glasbe. Skupaj smo celo igralnico zapolnili s pisanimi, velikimi in 

majhnimi milnimi mehurčki. Polovica otrok je pihala, druga polovica pa je plesala in 

lovila milne mehurčke v zraku. 

Vsi otroci so iz ilustracije prepoznali milne mehurčke, vendar sta le dva otroka 

ilustracijo povezala z vsebino pesmi. Ida je iz ilustracije razbrala sebe, ki piha milne 

mehurčke, omenila pa je tudi otroke, ki so mehurčke lovili. Njena ilustracija je 

identična Primoževi. Ilustracije ni povezala z vsebino pesmi, vendar z dejavnostjo, ki 

smo jo izvajali. Prav tako sta odgovorila tudi dečka Vincent in Tai.  

Neža in Primož pa sta poleg milnih mehurčkov, ki sta jih narisala, omenila tudi pesem 

Otroci spuščajo mehurčke. Neža je narisala sebe, ki piha mehurčke. Omenila je še 

igro s črkami, ki smo se jo igrali. Na koncu je pesem povedala še na pamet, ker to 

pesem pozna že od prej. Tudi Primož je narisal sebe, ki piha milne mehurčke. Pesem 

je znal povedati na pamet in na koncu celo dodal, da jo je napisal Oton Župančič. 

Slika 22: Ilustracija pesmi Otroci 
spuščajo mehurčke, Ida 
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4.6.5.4. ILUSTRACIJA PESMI: Dedek Samonog 
 

Četrto kategorijo kodiranja predstavlja ilustracija pesmi Dedek Samonog 

KODIRNE ENOTE KODA KATEGORIJA 

 

I: »Tole je pa dedek Samonog, k pase 

svoje ovce. Dve sta tukej, ostale se še 

pasejo. On ma sam eno nogo, druga 

mu pa zraste, k ovce domu prpele. 

Smo plesal. A ti povem, kako gre? 

Pase dedek Samonog, čredo vrača 

skok na skok. Kadar čredo vso napase, 

kadar čredo vso zavrne, druga noga 

mu izraste!« 

 

 

• Dedek Samonog 

• Čreda ovac 

• Gibalna igra 

• Recitacija pesmi na 

pamet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracija pesmi  

 

Dedek Samonog 

 

N: »Samonog, k ma eno nogo pa ovco 

pa še palco. Smo se šli igrco, k smo 

najprej s slikami napisal, pol smo pa v 

krogu plesal. Sm se jo na pamet 

naučila: Pase dedek Samonog, čredo 

vrača skok na skok. Kadar čredo vso 

napase, kadar čredo vso zavrne, druga 

noga mu izraste.« 

 

 

• Samonog 

• Ovca 

• Palica 

• Slike iz pesmi 

• Ples v krogu 

• Recitacija pesmi 

 

V: »Dedek Samonog pa ovca. Ker smo 

plesal tko, da smo po eni nogi skakal. 

Na koncu si pa na obe stopu.« 

 

• Dedek Samonog 

• Ples 

• Gibalna igra 

 

P: »Dedek Samonog. Pase ovce na 

pašniku, pol jih more pa nazaj domov 

prpelat. Vse, da jih ne zgubi.« 

 

 

• Dedek Samonog 

• Ovce 

• Vrnitev črede domov 

 

T: »Tuki je ovčka od Dedka 

Samonoga, k je biv brez noge. Pa je 

mogu vse ovčke nazaj prpelat.« 

 

• Ovca 

• Dedek Samonog 

• Brez noge 

 

Otroci so prvič slišali pesem. Slikopis so hitro rešili in sličice povezali v pravilni vrstni 

red. Nalepili smo ga na omaro in pričeli z gibalno igro. S ponavljanjem in gledanjem 

slikopisa si je velika večina otrok pesem zapomnila. 
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Slika 23: Ilustracija pesmi Dedek 
Samonog, Primož 

Slika 24: Ilustracija pesmi Dedek 
Samonog, Tai 

Slika 26: Ilustracija pesmi Dedek 
Samonog, Neža 

Slika 25: Ilustracija pesmi Dedek 
Samonog, Ida 
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Ida in Neža sta zelo dobro poznali vsebino Dedka Samonoga. Omenili sta tudi ovce 

in ob gledanju lastne ilustracije pesem povedali na pamet. 

Ko smo se igrali gibalno igro, so otroci zelo radi plesali na sredini kroga, v vlogi 

Dedka Samonoga. Na sredino po pravilih gre otrok, ki se zmoti v krogu in ne postavi 

obeh nog na tla. Ko so otroci ugotovili pravila, so se nalašč zmotili, da so prišli v 

sredino. 

Vsi otroci so poimenovali lastno ilustracijo Dedek Samonog, torej so prepoznali 

glavnega junaka pesmi, ki je imel samo eno nogo. Vincent si je dobro zapomnil potek 

gibalne igre, tudi Primož in Tai sta brez težav povezala vsebino pesmi z ilustracijo, ki 

sta jo narisala. To pesem so otroci recitirali tudi v knjižnici gospe Idi Mlakar, ko jih je 

vprašala, katero pesem Otona Župančiča že poznajo. 

 

 

 

 

 

Slika 27: Ilustracija pesmi Dedek 
Samonog, Vincent 
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4.6.5.5. ILUSTRACIJA PESMI: Pesem nagajivka 
 

Peto kategorijo kodiranja predstavlja ilustracija pesmi Pesem nagajivka. 

 

 

 

KODIRNE ENOTE KODA KATEGORIJA 

 

I: »Tuki sm pa narisala Emo, mene, 

Nežo pa Aponi, k mamo glasbila v 

roki. Tuki je pa gora, k je gor sneg. 

Smo pel pesmico Zima, zima bela. Js 

sm igrala najprej na palčke, pol pa na 

boben. Najbl mi je biv pa všeč un, k s 

takimi palčkami gor tolčeš. Neža nam 

je pa kazala, kako mormo igrt. Smo 

igral hitr pa počas, pa pol spet potih 

pa naglas. Unih, k so pel, se sploh ni 

nč slišal.« 

 

 

• Orkester 

• Mali inštrumenti (palčke, boben, 

ksilofon) 

• Pesem Zima, zima bela 

• Dirigent 

• Petje otrok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracija 

 

pesmi 

 

Pesem 

nagajivka 

N: »Tuki je pa Zima, zima bela. Pa 

smreke, pa Mirko pa stezica pa hiša 

od Mirka pa snežinke in nebo. Smo 

pel pesem Zima, zima bela. (zapoje 

pesem). Smo mel v vrtcu orkester. 

Sem bla dirigent s palčko. Ful je blo 

zabavno. Če sm počas s palčko 

delala, so počas igral. Če sm pa prst 

dala na usta, so pa vedl, da morjo 

potih igrt. Mal smo pa tut ful naglas 

igral, da se nas je do sosedov slišal.« 

 

 

• Zima, zima bela 

• Mirko 

• Orkester 

• Dirigent 

• Različna glasnost in tempo 

igranja 

V: Tuki je pa gora, pa cesta spodej. 

Ker smo se z avtom pelal po avtocesti 

pa gore so ble okol. Pa zvezde so. To 

je Zima, zima bela.« 

• Gora 

• Zvezde 

• Zima, zima bela 

P: »Narisov sm zimo belo na hribu. K 

to je tut on napisov.« 

• Zima bela 

• Oton Župančič 

T: »Kle smo risal snežaka. K je bla 

pesmica Zima bela.« 

• Snežak 

• Pesem 

• Zima bela 
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Slika 29: Ilustracija pesmi Pesem 
nagajivka, Primož 

Slika 28: Ilustracija pesmi Pesem 
nagajivka, Tai 

Slika 30: Ilustracija pesmi Pesem 
nagajivka, Ida 

Slika 31: Ilustracija pesmi Pesem 
nagajivka, Vincent 
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Vsi otroci so iz lastne ilustracije prepoznali pesem Zima bela, ki so jo že poznali pred 

dejavnostjo, saj je Pesem nagajivka skoraj ponarodela slovenska pesem. Nihče ni v 

odgovoru omenil pravega naslova pesmi, vsi so jo povezali z Zimo, zimo belo, ki jo v 

vrtcu prepevamo že v jaslih, vsekakor pa so jo gotovo slišali tudi doma. 

V dejavnosti so otroci zelo uživali, uporabili smo različne male inštrumente ter 

spoznali tudi dve drugi Župančičevi uglasbeni pesmi: Mak in Dva oblaka. Najbolj všeč 

jim je bila igra dirigenta, ki je vodil orkester. Deklica Neža se je zelo dobro znašla v 

tej vlogi, vsi otroci so ji sledili. Bili smo glasni, tihi, hitri in počasni. Pesem smo zapeli 

približno 20-krat in med vsako izvedbo uglasbene pesmi zamenjali pozicije (dirigent, 

mali inštrumenti, pevski zbor). 

Ida in Neža sta v intervjuju omenili orkester in male inštrumente, saj sta vsebino 

pesmi povezali z dejavnostjo. Ilustraciji pa se kljub podobnim odgovorom razlikujeta. 

Idina ilustracija se navezuje predvsem na dejavnost, Nežina pa na vsebino pesmi. 

Fantje so ilustracije povezali zgolj z vsebino pesmi, nihče ni omenil glasbene 

dejavnosti. Primož je v odgovoru omenil tudi besedo on, s katero je poimenoval 

pesnika Otona Župančiča. Vincent omenja gore in avtocesto, ki jih povezuje z lastno 

izkušnjo iz preteklosti, ki si jo je zapomnil, ko se je z družino peljal mimo zasneženih 

Slika 32: Ilustracija pesmi Pesem 
nagajivka, Neža 
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gora. Tai pa je narisal sebe in snežaka, ki ga povezuje z zimskim letnim časom, 

vsekakor primerna ilustracija obravnavane pesmi. 

 

4.6.5.6. ILUSTRACIJA UGANKE: Podkev 
 

Šesto kategorijo kodiranja predstavlja ilustracija uganke Podkev. 

KODIRNE ENOTE KODA KATEGORIJA 

 

I: »Podkev, konj in punčka, ki jaha so 

narisani. K smo mel tapravo podkev, 

k smo jo lahko zabijal s tapravimi 

žeblji. Pa štampiljke smo mogl dat v 

taprav prostorček. Tko, kt v šoli. Pol 

sm pa eno pobarvanko pobravala, k 

je bla punčka gor. Sam ona je mela 

samoroga. Js sm pa navadnga konja 

narisala.« 

 

 

• Podkev 

• Konj 

• Žeblji 

• Štampiljke 

• Pobarvanke 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ilustracija 

 
uganke 

 
Podkev 

 
N: »Tuki je pa moj bratec Urban, k 
meče podkev pa zadane. Ta drugi 
nima nič, ker ni zadev. Mi smo pa 
podkev dons zabijal. Z žeblji pa 
kladvom. Pa od štampiljk sm bla cela 
umazana, k je blo velik barve. Sm vse 
prov rešla.« 
 

 

• Podkev 

• Zabijanje podkve 

• Žeblji, kladivo 

• Štampiljke 

• Delovni list 

 

V: »Narisal sem podkev, konja 

samoroga pa še dve ovci. Ker smo 

gledali podkev.« 

 

 

• Podkev 

• Konj samorog 

 

 
P: »Konja sm narisov, k smo podkve 
brali.« 

 

• Konj 

• Podkev 

• Branje 

 
T: »Da so eni bli v gori pa jim je blo 
dolgčas. Pol so pa palco dal v zemlo, 
pa so šli daleč. Pol so pa metal na 
palco kopita.« 
 

 

• Kopito 
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Na zastavljeno uganko sem od otrok prejela naslednje odgovore: sedlo, kopito, uzda, 

jahač, griva, konj. Pomagala sem jim z mimiko celega telesa. Ob uganki sem kazala 

z rokami (najprej ukrivljeno podkev v zraku, nato pa sem si jo »nataknila« na 

podplat). Takoj sem dobila odgovor: »Podkev!« Podkev so nato otroci lahko prijeli v 

roke, si jo dobro ogledali in začeli smo z dejavnostmi. Najbolj so uživali, ko so podkev 

zabili s kladivom in žeblji v stiropor. 

Deklica Ida je zelo doživeto pripovedovala o svoji ilustraciji. Dejavnost s podkvami je 

zelo podrobno opisala, zapomnila si je vse tri dejavnosti: zabijanje podkve, štampiljke 

in barvanje pobarvank. Njena ilustracija je zapolnjena, osrednji lik predstavlja podkev. 

Iz njenega pripovedovanja lahko razberem, da je ilustracijo povezala z dejavnostjo, 

kajti nikjer ne omenja pesmi oziroma uganke. 

Tudi Neža zelo doživeto pripoveduje o dejavnostih, ki smo jih izvajali, njena ilustracija 

pa predstavlja starejšega bratca, ki se igra igro. Zamisel je gotovo črpala iz lastne 

izkušnje iz preteklosti. Prav tako ne omenja pesmi oziroma uganke. 

 

 

Slika 34: Ilustracija uganke 
Podkev, Ida 

Slika 33: Ilustracija uganke 
Podkev, Vincent 
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Slika 37: Ilustracija uganke Podkev, 
Neža 

Slika 36: Ilustracija uganke Podkev, Tai Slika 35: Ilustracija uganke Podkev, 
Primož 
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Primožev odgovor je zelo kratek in jedrnat. Vanj je vključil vse elemente: konj, 

podkev in branje. Zaradi besede branje lahko sklepam, da je razumel prebrano 

uganko in smisel celotne dejavnosti ter ilustriral pesem. Tai je obdržal rdečo nit in 

narisal nekoga, ki meče podkev na palico. Iz povedanega lahko razberem, da ni 

usvojil besede podkev, preimenoval jo je v kopito. Prav tako kot Neža je tematiko za 

ilustracijo črpal iz preteklih izkušenj, kjer je videl ljudi, ki so igrali igro metanja podkev 

na palico. Vincent je doživeto narisal tematiko iz dejavnosti. Dodal je samoroga, dve 

ovci in mavrico, kajti pogovarjali smo se tudi o simbolu podkve, ki prinaša srečo. 

 

4.6.5.7. ILUSTRACIJA UGANKE: Zrcalo 
 

Šesto kategorijo kodiranja predstavlja ilustracija uganke Zrcalo. 

 

KODIRNE ENOTE KODA KATEGORIJA 

 

I: »To sm pa jest, k kažem jezik v 

ogledalu. Smo se gledal v ogledalo, 

pa smo si kr jezik kazal. Pa smo se šli 

eno igrco, k sm mogla Emo oponašat. 

Kako hod, pa skakala je tut. Pol sva 

pe še zamenale. Sm bla pa jst prva. 

Sva šle pa pod mizo, pa v garderobo 

na klop.« 

 

 

 

 

• Ogledalo 

• Oponašanje prijateljevega giba 

 

 

 

 

Ilustracija 

 

uganke 

 

Zrcalo 
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N: »Tuki je pa ogledalo, pa spodej 

omara. Js sm pa notri, v ogledalu. K 

si nm prnesla dons ogledalo, pa smo 

se lahko pogledal notr. Js se doma tut 

pogledam v ogledalo, k ga mamo v 

veži.« 

 

 

 

• Ogledalo 

• Odsev v ogledalu 

 

 

V: »Tole je pa zrcalo. Pa jst v zrcalu k 

si kažem jezik. Ker smo se v zrcalu 

gledali.« 

 

 

• Zrcalo 

• Opazovanje 

 

P: »Tuki sm pa ogledalo narisu, ker je 

bla to uganka, pa sm jo rešu. Js ful rd 

uganke rešujem.« 

 

 

• Ogledalo 

• Uganka 

 

T: »To je pa ogledalo. Iz pesmi. Pa 

smo se oponašal, k smo traparije 

počel. Z Boram sva vohala noge.« 

 

 

• Ogledalo 

• Oponašanje 

 

 

Otroci so imeli kar nekaj težav z rešitvijo uganke. Zelo dobro so ugibali: radio, 

televizija, kaseta, mikrofon. Morala sem jim dati malce namigov: »Vsi ga imate doma 

v kopalnici. V njem lahko vidite svoj odsev in preverite, če ste si dobro umili zobe.« 

Po namigih je en deček takoj povedal rešitev. Pri dejavnostih so se vsi otroci zelo 

sprostili. Vsi pari so imeli veliko dobrih idej, kako se premikati po prostoru, in si 

izmišljali raznovrstne poze, v katerih so bili posnemani. Tudi v zrcalu, ki je zaokrožil 

po igralnici, so si navihano kazali jezike in se radovedno opazovali v odsevu. 
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Slika 41: Ilustracija uganke Zrcalo, 
Vincent 

Slika 40: Ilustracija uganke Zrcalo, 
Neža 

Slika 39: Ilustracija uganke Zrcalo, 
Ida 

Slika 38; Ilustracija uganke Zrcalo, 
Tai 
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Deklica Ida pripoveduje o ilustraciji skozi doživeto dejavnost. Narisala je svoj odsev v 

ogledalu in opisala potek igre, ki jo je doživela s prijateljico. Uganke ni omenila. Neža 

je prav tako ilustracijo povezala z lastno izkušnjo. Prva je bila iz vrtca, druga pa od 

doma, kjer svoj odsev opazuje v ogledalu, ki ga imajo v veži na omari. Tudi ona ni 

omenila Župančičeve pesmi. Deček Vincent je prav tako ilustriral igro, ki smo se jo 

igrali, torej njegov odsev v ogledalu. Ni pa omenil pesmi ali uganke. Deček Primož pa 

je svojo ilustracijo povezal s pesmijo oziroma uganko, ki smo jo povedali pred 

dejavnostjo. Ravno on je bil tisti, ki je tudi rešil zastavljeno uganko. Tai tokrat omenja 

ogledalo iz pesmi. Torej je tudi on povezal dejavnosti s pesmijo, ki smo jo 

obravnavali. Njegova ilustracija dokazuje, da je v dejavnosti doživeto sodeloval in pri 

tem užival. 

 

 

 

Slika 42: Ilustracija uganke Zrcalo, 
Primož 



 

52 

 

 

4.6.5.8. ILUSTRACIJA UGANKE: Pisarna 
 

Zadnjo kategorijo kodiranja predstavlja ilustracija uganke Pisarna. 

 

 

 

KODIRNE ENOTE KODA KATEGORIJA 

 

I: »Tole je pa pisarna, k je not moja 

mami pa kuhna. Not ma sendvič s 

salamo pa kavico. Pa še dva lončka 

na štedilniku. Včasih grem k njej na 

obisk. Dons smo mel pa v vrtcu tut 

pisarno. Pa smo take delovne liste 

delal, k si mogu en vzorc nadaljevat, 

pa rezat po črti. Pa na tipkalni stroj 

smo pisal, sam so se črke tko mal 

zataknle, sta včasih kr dve gor 

poskočile. Ni tko kt na računalniku od 

očija.« 

 

 

 

• Mamina pisarna 

• Pisarna v vrtcu 

• Delavni listi 

• Pisalni stroj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracija 

 

uganke 

 

Pisarna 

 

N: »Naslov je V pisarni. Js pa kle 

tipkam. Tam je pa papir in ena lepa 

vaza, k jo ma mami v službi.« 

 

• Naslov: V pisarni 

• Pisalni stroj 

• Mamina pisarna 

 

V: »Tipkalnik pa računalnik. Ker smo 

gledali tipkalnik. Pa smo tipkal. Sm 

probov napisat VINCENT, pa V ni 

delov.« 

 

• Tipkalni stroj 

• Računalnik 

• Črke iz osebnega imena 

 

P: »Tole je pa tiskalni stroj. Ker smo 

imeli Uganko iz pisarne.« 

 

• Tiskalni stroj 

• Uganka 

• Pisarna 

 

T: »Tole je pa pisarna. Pa tuki se tale 

hiša puca. K smo mel pisarno.« 

 

 

• Pisarna 

• Čiščenje hiše 
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Slika 46: Ilustracija uganke Pisarna, 
Ida 

Slika 44: Ilustracija uganke 
Pisarna, Primož 

Slika 43: Ilustracija uganke 
Pisarna, Vincent 

Slika 45: Ilustracija uganke 
Pisarna, Tai 



 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uganke o pisarni ni znal rešiti nihče. Odgovori so bili: ptič, letalo, jesensko listje, 

drevo, gnezdo. Pomagala sem s podatkom, da so včasih na list papirja pisali s 

peresi, ker niso poznali svinčnikov, tako kot jih poznamo danes. Naslednji odgovori 

so bili: pismo, knjiga, golob. Morala sem jim dati še zadnji namig in jih peljala v 

prostor, ki sem ga priredila v pisarno. Miza, stol, pisalni stroj, svinčniki, papir, 

spenjači, sponke ipd. Nato je zopet Primož razrešil uganko in vzkliknil: »Pisarna!« 

Otroci so se nato zelo zabavali v simbolni igri, kjer so imeli na voljo veliko 

pisarniškega materiala. Reševali so tudi delovne liste, ki so zahtevali precej ročnih 

spretnosti (izrezovanje po črti, nadaljevanje vzorca, povezovanje pikic, …). Največjo 

pozornost pa jim je ukradel pisalni stroj, na katerega je vsak lahko napisal svoje ime, 

ali pa je samo raziskoval različne črke. Črke so že zelo dobro poznali, veliko težav pa 

so imeli s pritiskanjem na črko, saj ni bilo tako enostavno kot na današnje 

računalniške tipkovnice. 

Deklica Ida je v intervjuju povedala, da je ilustrirala pisarno, kjer dela njena mami. 

Osvojila je dejavnosti in jih opisala v odgovoru. Ni omenila uganke, pesnika ali pesmi, 

idejo za ilustracijo je črpala iz igre in preteklih izkušenj. Neža omenja naslov pesmi, 

torej je razumela namen njene ilustracije. Narisala je pisarno, kjer dela njena mami. 

Vincent je ilustriral pisalni stroj, ki ga je v dejavnosti čisto prevzel. Zelo natančno je 

opisal njegovo izkušnjo iz igre, ki smo se jo igrali v vrtcu. Primož je tudi tokrat povzel 

Slika 47: Ilustracija uganke Pisarna, 
Neža 
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celoto. Ilustriral je pisalni stroj, svoj odgovor pa je povezal s pesmijo oziroma uganko, 

ki smo jo obravnavali. Tai je razumel ilustracijo, povezal jo je s pisarno, vendar ni 

omenil pesmi. Pisarno je ilustriral kot hišo, ki jo čistijo. Teme ni povezal s pesmijo, 

temveč s svojo izkušnjo. 

 

4.7. ZAKLJUČEK EMPIRIČNEGA DELA 
 

Iz povzetka analize lahko sklepam, da sem skozi vse načrtovane dejavnosti otrokom 

zelo dobro približala življenje našega velikega pesnika Otona Župančiča. Vsi otroci 

so po svojih najboljših močeh ilustrirali vsebino pesmi in si tako naredili pesniško 

zbirko, v kateri je zbranih nekaj pesmi Otona Župančiča. Izkušnja jim bo gotovo 

ostala v trajnem spominu, saj so dejavnosti doživeli skozi visoko mero otroške 

senzibilnosti na vseh kurikularnih področjih. 

Projektna obravnava je bila učinkovita, ne le glede odgovorov, ki sem jih prejela v 

intervjuju z otroki, temveč tudi zaradi sproščenega vzdušja v skupini v času izvajanja. 

Otroci so bili visoko motivirani in radovednost jih je peljala od prve do zadnje 

obravnavane pesmi. Otroci so ob listanju lastne pesniške zbirke poznali vsebino 

pesmi glede na ilustracijo, ki so jo narisali. Nekatere naslove so sicer spremenili po 

svoje, v pesmi pa so prepoznali bistvo vsebine. 

Otroci so pred obravnavo poznali dve Župančičevi pesmi: Pesem nagajivka in Otroci 

spuščajo mehurčke. Pesmi so poznali po vsebini in ne po naslovih, kajti oba so 

priredili – v Zima, zima bela in Mehurčki. Ostalih pesmi niso poznali, vendar so v 

intervjuju dokazali, da so razumeli njihovo vsebino in pesem poimenovali, nekaterih 

pesmi so se celo naučili na pamet. 

Vseh pet otrok je osvojilo besedo avtor in besedno zvezo naslov pesmi. Prav tako so 

vsi razumeli namen naslovnice. Štirje otroci so osvojili tudi besedi ilustracija in 

ilustrator, le en otrok ni razumel besede. Otroci so po izvedenem projektu vedeli, kdo 

je Oton Župančič, ga umestili v pravilno novo naučeno besedno zvezo avtor pesmi in 

poimenovali njegova dela.  

Ugotovila sem, da se otrokom v predšolskem obdobju lahko približa delo izbranega 

avtorja, seveda z visoko mero motivacije za sodelovanje. Otroci so se dobro znašli v 

vlogi ilustratorja, čeprav so na začetku imeli nekaj težav, saj je bila naloga abstraktna 
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in zanjo niso imeli konkretnih navodil. Risali so na podlagi lastnega razumevanja in 

interpretacije.  

Neprecenljivo je bilo videti odzive otrok, ko so v roke prejeli svojo prvo pesniško 

zbirko, pri kateri so sami sodelovali. 

 

5. ZAKLJUČEK 
 
V diplomski nalogi sem skozi teoretični del, ki zajema mladinsko književnost, 

natančneje otroško poezijo, raziskala dela Otona Župančiča, ki sem jih v empiričnem 

delu skušala približati otrokom v predšolskem obdobju. Obravnava njegovih pesmi in 

ugank se je prepletala skozi vsa kurikularna področja, z namenom, da dosežem cilje 

diplomske naloge in odgovorim na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

 

Književna vzgoja v predšolskem obdobju je zelo pomembna, saj s spoznavanjem 

jezika otrok lažje povezuje ostala področja, zajeta v ostalih kurikularnih področjih. 

Poleg jezikovnih dejavnosti pa otrok skozi književno vzgojo spoznava mnogo več, kar 

zajema didaktika mladinske književnosti. Vsi avtorji, ki zajemajo pojem mladinske 

književnosti, se strinjajo, da otrok v predšolskem obdobju razvija svoje kognitivne in 

emocijske sposobnosti. Diplomsko delo temelji na delih Otona Župančiča, ki jih je 

pesnik napisal ravno za otroke. V teoretičnem delu sem skozi raziskavo otroške 

poezije dokazala, kako pomembna je ta pri otrokovi ustvarjalnosti in kako se pesem 

skozi svojo zvočnost in ritem lažje približa mlajšim bralcem.  

Župančičeve pesmi so bile na slovenskih tleh tako dobro sprejete, da so nekatere že 

skoraj ponarodele. V empiričnem delu sem želela raziskati, ali otroci razumejo razliko 

med avtorsko in ljudsko pesmijo. Pri prvi obravnavi sem bila mnenja, da otroci pri 

nekaterih Župančičevih pesmih (Otroci spuščajo mehurčke in Pesem nagajivka) ne 

bodo prepoznali avtorja, pa so me presenetili. Otroci so se prvič spoznali z besedo 

avtor in jo skozi dejavnosti v empiričnem delu dodobra usvojili.  

Teoretični del zajema tudi slikanico in njeno glavno sestavino – ilustracijo. Pomen 

dobre, kakovostne ilustracije otrokom omogoči branje slikanice, čeprav še niso 

seznanjeni z opismenjevanjem. Prav ilustracija je tista, zaradi katere otrok seže po 

prvih knjigah, ki ga popeljejo v domišljijski svet, kjer čarobnost ne pozna meja. 
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Župančičeve zbirke za otroke niso bile ilustrirane ob prvi izdaji, temveč šele 

sedemnajst let kasneje. V knjižnici Otona Župančiča so se otroci spoznali z njegovimi 

originalnimi pesniškimi zbirkami: Ciciban in še kaj (1915), Pisanice: pesmi za mladino 

(1900) in Sto ugank – tristo zadrg, tristo zank (1915). Skupaj smo kmalu ugotovili, da 

ne vsebujejo ilustracij, zato so bile njihove lastne pesniške zbirke, katerih pesmi so 

ilustrirali otroci sami, še toliko bolj posebne. Ko smo v empiričnem delu obravnavali 

izbrane pesmi Otona Župančiča, so otroci po vsaki dejavnosti postali pravi ilustratorji 

in ilustrirali vsako pesem. Na koncu je bil vsak otrok bogatejši za lastno zbirko 

izbranih Župančičevih pesmi: Dedek Samonog, Otroci spuščajo mehurčke, Pesem 

nagajivka, Pisarna, Podkev, Pripovedka o nosku in Zrcalo.  

Z deskriptivno in kavzalno-eksperimentalno raziskovalno metodo sem po končanih 

dejavnostih ob njihovi lastni slikanici intervjuvala pet izbranih otrok. S pomočjo 

njihovih odgovorov sem pridobila odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

Vsi otroci so osvojili ime pesnika Otona Župančiča, vsakič, ko sem vstopila v 

igralnico, so otroci vedeli, o kom bo tekla beseda. Zapomnili so si vsebino vseh 

pesmi, nekatere znali povedati celo na pamet (Dedek Samonog, Otroci spuščajo 

mehurčke in Pesem nagajivka). Vsebino pesmi so prepoznali glede na lastno 

ilustracijo. Naslove pesmi so vsi otroci priredili po svoje. Pesem nagajivko so 

preimenovali v Zimo zimo belo, Otroci spuščajo mehurčke v Mehurčki, Pripovedka o 

nosku pa je bila največkrat poimenovana z Mimica, po glavni junakinji v pesmi. 

Učinkovitost projektne obravnave v skupini, kjer sem izvedla dejavnosti, je bila na 

visokem nivoju. Morda si niso vsi otroci zapomnili pomena besede ilustrator, kdo je 

avtor pesmi in podobno. Vsekakor pa so zelo dobro spoznali pesmi Otona 

Župančiča, jih skozi igro doživeli na kognitivnem in emocionalnem nivoju ter jih po 

svojih najboljših močeh vtisnili v lastno pesniško zbirko, ki jim bo ostala v trajnem 

spominu. Iz pedagoškega vidika je to, da otrok sproščeno uživa v katerikoli 

dejavnosti in sodeluje kot aktiven udeleženec, za pedagoškega delavca največji 

dosežek.  
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