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POVZETEK
V diplomski nalogi z naslovom Motiv drugačnosti v Svetlaninih pravljicah, 2008 – študija
primera Veveriček posebne sorte smo želeli drugačnost s pomočjo literature in kasneje
dejavnosti v vrtcu prikazati predšolskim otrokom.
Diplomska naloga je razdeljena na dva dela, in sicer na teoretični in empirični del. V
teoretičnem delu smo predstavili teorijo slikanice po Dragici Haramiji in Mariji Nikolajevi.
Posebni poglavji sta namenjeni tudi drugačnosti v slikanici in motivu drugačnosti ter
problemske tematike v mladinski književnosti.
V empiričnem delu, ki je vsebinsko razdeljen na dva dela, smo najprej slikanico Veveriček
posebne sorte Svetlane Makarovič literarno analizirali po Mariji Nikolajevi, prav tako pa smo
primerjali slikanici ilustratorjev Marjana Mančka in Daše Simčič. V drugem delu empiričnega
dela smo dejavnosti v povezavi s slikanico Veveriček posebne sorte izvajali v vrtcu. Pri tem
smo, da bi otroke seznanili z drugačnostjo, uporabili različne oblike in metode dela, in sicer od
poustvarjanja, ogleda lutkovne predstave, pogovora z Leno do ustvarjanje svoje slikanice. S
tem smo dosegli zastavljeni cilj, in sicer da so otroci sprejeli in razumeli drugačnost.
Ključne besede: slikanica, drugačnost, Marija Nikolajeva, Svetlana Makarovič, strpnost
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SUMMARY
In our thesis titled The motif of difference in Svetlana’s stories, 2008 – a study of example A
squirrel of a different kind we wished to explain the theme of being different to pre-schoolers
with the help of literature and later with other connected exercises.

The thesis is divided into two parts, the theoretical and the empirical one. In the theoretical part
we presented the theory of picture books innovated by Dragica Haramija and Marija Nikolajeva.
A separate chapter was reserved for difference in picture books, the motif of difference and
problematic themes in young people’s literature.

In the empirical part, which in itself is separated into two parts, we first analysed the picture
book A squirrel of a different kind by Svetlana Makarovič via Marija Nikolajeva, as well as
compare the picture books of Marijan Manček and Daša Simčič.

In the second, empirical part, we connected the activities with the picture book A squirrel of a
different kind in the kindergarten. During that, we informed the kids about differences and used
various forms of work: crafting, watching a puppet show, a conversation with Lena and other
physical exercises. We managed to achieve our desired goal, which was to present the theme
of being different and help the chilren accept it.
KEYWORDS: picture book, different, Marija Nikolajeva, Svetlana Makarovič, tolerance

IV

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Tina Mlinar Rozinger – diplomsko delo

VSEBINSKO KAZALO

1

UVOD............................................................................................................................. 1

2

SLIKANICA .................................................................................................................... 2
2.1

TEORIJA SLIKANICE PO DRAGICI HARAMIJI ............................................................... 2
SLIKANICE .................................................................................................................... 2
Delež med literarnimi in likovnimi elementi v slikanici ................................................. 4
Branje besedila in ilustracije ........................................................................................... 7
Elementi v slikanici ......................................................................................................... 8
Kakovostna slikanica ....................................................................................................... 8

2.2

Teorija slikanice po Mariji Nikolajevi ................................................................................... 9
Verbalno vizualen odnos ................................................................................................. 9
Kraj dogajanja oziroma prizorišče................................................................................. 11
Karakterizacija............................................................................................................... 11
Perspektiva .................................................................................................................... 12
Čas in gibanje ................................................................................................................ 12
Modalnost ...................................................................................................................... 13

3

DRUGAČNOST V SLIKANICI .......................................................................................14
3.1

Drugačnost v slikanici po Dragici Haramiji .......................................................................... 14

3.2

Drugačnost po Mateji Pezdirc Bartol .................................................................................... 14
Osebna identiteta in drugačnost..................................................................................... 15
Družbena identiteta in drugačnost ................................................................................. 15

4

MOTIV

DRUGAČNOSTI

IN

PROBLEMSKE

TEMATIKE

V

MLADINSKI

KNJIŽEVNOSTI……………………………………………………………………………………...16
5

EMPIRIČNI DEL ............................................................................................................18
5.1

OPREDELITEV PROBLEMA ............................................................................................. 18

5.2

CILJI...................................................................................................................................... 18

5.3

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA........................................................................................ 18
V

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

5.4

Tina Mlinar Rozinger – diplomsko delo

METODOLOGIJA ................................................................................................................ 19
Raziskovalna metoda ..................................................................................................... 19
Opis vzorca .................................................................................................................... 19
Postopek zbiranja in obdelava podatkov ....................................................................... 19

6

REZULTATI...................................................................................................................21
6.1

ANALIZA SLIKANICE VEVERIČEK POSEBNE SORTE (MAKAROVIČ, 1994) PO

MARIJI NIKOLAJEVI Z LITERARNO ANALIZO ....................................................................... 21
O avtorici ....................................................................................................................... 21
Verbalno-vizualen odnos ............................................................................................... 22
Prizorišče ....................................................................................................................... 22
Karakterizacija............................................................................................................... 23
Perspektiva .................................................................................................................... 28
čas in gibanje ................................................................................................................. 29
Modalnost ...................................................................................................................... 30
Parabesedilo................................................................................................................... 30
6.2

PRIMERJAVA SLIKANIC VEVERIČEK POSEBNE SORTE (MAKAROVIČ) Z

ILUSTRACIJAMI MARJANA MANČKA (1994) IN ILUSTRATORKE DAŠE SIMČIČ (2007)...33
Izvor slikanice ............................................................................................................... 33
Zahtevnostne stopnje slikanice ...................................................................................... 33
Tipi slikanice glede na ustvarjalni postopek.................................................................. 33
Razporeditev besedila in ilustracij v slikanici ............................................................... 33
Izbor besedila v slikanici ............................................................................................... 34
Funkcijska zmožnost slikanice ...................................................................................... 34
Interakcija med besedilom in ilustracijo ........................................................................ 34
Ilustracije v slikanici...................................................................................................... 34
Naslovnica slikanice ...................................................................................................... 35
Besedilo v sliki .............................................................................................................. 35
Format slikanice ............................................................................................................ 35
Slovenska slikanica v svetovnem prostoru .................................................................... 35
7

IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZA SEZNANJANJE S TEMATIKO DRUGAČNOSTI ..........36
VI

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

7.1

Tina Mlinar Rozinger – diplomsko delo

PRVI STIK S SLIKANICO VEVERIČEK POSEBNE SORTE (Makarovič, 1994) NA

PRAZOVANJU DNEVA MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI ............................................................ 36
7.2

DEJAVNOSTI

ZA

SEZNANJANJE,

DOJEMANJE

IN

RAZUMEVANJE

DRUGAČNOSTI……………………………………………………………………………………39
Ogled lutkovne predstave Veveriček posebne sorte (Makarovič, 2008) ....................... 39
BRALNA ZNAČKA »V ZGODBI VEVERIČEK POSEBNE BI BIL …« ................. 40
SOCIALNE IGRE ......................................................................................................... 41
7.3

OBISK PRIJATELJICE LENE S CEREBRALNO PARALIZO ......................................... 46
POGOVOR Z LENO ..................................................................................................... 46
Izdelava verige drugačnosti ........................................................................................... 47

7.4

Izdelava slikanic .................................................................................................................... 50
Navodila ........................................................................................................................ 50
Nastajanje slikanice Veveriček in prijatelji ................................................................... 51
Nastajanje slikanice Veveriček nima prijateljev ........................................................... 52

8

ZAKLJUČEK .................................................................................................................54

9

VIRI IN LITERATURA....................................................................................................57

VII

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Tina Mlinar Rozinger – diplomsko delo

KAZALO SLIK
Slika 1: Avtorica Svetlana Makarovič, pridobljeno 13. 10. 2017, z
https://www.smgs.si/ZbirkaSpletnihStrani/ Svetlana Makarovic-MerlakViktorija/. ............................ 21
Slika 2: Najkrepkejši veveriček, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994: 8) ................................. 22
Slika 3: Veveričji gaj, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994: 2) ................................................. 22
Slika 4: Duplina, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994: 7)......................................................... 23
Slika 5: Prestrašeni veveriček Čopko, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994: 12) ...................... 23
Slika 6: Veveriček Čopko, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994: 13) ....................................... 24
Slika 7: Veveriček Čopko se uči, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994: 19) ............................. 24
Slika 8: Ponosna mama Puhanka, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994: 7) .............................. 25
Slika 9: Modra Replja in mama Puhanka, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994: 20) ................ 25
Slika 10: Stara Replja nahruli šojo, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994: 15) .......................... 25
Slika 11: Šoja, ki kriči novico, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994: 3) ................................... 26
Slika 12: Šoja, ki beži od Replje, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994: 14) ............................. 26
Slika 13: Zajčja družina, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994: 4)............................................. 26
Slika 14: Mišja družina, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994: 5) ............................................. 27
Slika 15: Lisica, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994: 6) .......................................................... 27
Slika 16: Veveriček Čopko in kos, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994: 17) ........................... 27
Slika 17: Zajčki, ki gledajo iz žabje perspektive (Makarovič, 1994: 11) .............................................. 28
Slika 18: Ilustracija v obliki lešnika, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994: 21) ........................ 28
Slika 19: Začetek slikanice, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994: 2) ........................................ 29
Slika 20: Konec slikanice, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994: 22) ........................................ 29
Slika 21: Prestrašeni veveriček Čopko, Veveriček posebne sorte (Makarovič: 12) .............................. 30
Slika 22: Slikanica, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994) ......................................................... 30
Slika 23: Naslov, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994: 1) ........................................................ 31
Slika 24: Naslovnica, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994) ...................................................... 31
Slika 25: Zadnja platnica slikanice, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994) ................................ 31
Slika 26: Ilustracija nad besedilom in pod njim, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994: 12) ...... 32
Slika 27: Ilustracija med besedilom, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994: 13) ........................ 32
Slika 28: Sorazmerje ilustracije in besedila, Veveriček posebne sorte (Makarovič: 1994: 22) ............ 33
Slika 29: Ilustracija, ki se zlije čez rob, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 2007: 22) .................... 33
Slika 30: Veveriček in kos, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994: 17) ...................................... 34
Slika 31: Veveriček in kos, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 2007: 17-18) ................................. 34
Slika 32: Naslovnica ilustratorja Mančka, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994)...................... 35
Slika 33: Naslovnica ilustratorke Simčič, Veveriček posebne sorte (Makarovič, 2007) ...................... 35
Slika 34: Dan mladinske književnosti, Vrtec Agata, april 2017 ........................................................... 36
VIII

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Tina Mlinar Rozinger – diplomsko delo

Slika 35: Jaz sem drugačen, april 2017 ................................................................................................. 38
Slika 36: Mi smo drugačni, april 2017 .................................................................................................. 38
Slika 37: Deček in kos, maj 2017 .......................................................................................................... 40
Slika 38: Deklica in veveriček Čopko, maj 2017 .................................................................................. 40
Slika 39: Urejanje ilustracij v pravilno zaporedje, maj 2017 ................................................................ 41
Slika 40: Ilustracije so urejene v pravilnem zaporedju, maj 2017......................................................... 42
Slika 41: Lutkovna predstava v izvedbi otrok, maj 2017 ..................................................................... 43
Slika 42: Otrok sprašuje: »Imaš rad prijatelje? Kakšne pa?«, maj 2017 ............................................... 44
Slika 43: Takšne, ki radi hodijo v vrtec, maj 2017 ................................................................................ 45
Slika 44: Pogovor z Leno, maj 2017 ..................................................................................................... 47
Slika 45: Lena in otroci ustvarjajo vsak svoj del verige, maj 2017 ....................................................... 48
Slika 46: Naši deli verige drugačnosti, maj 2017 .................................................................................. 48
Slika 47: Sestavljanje verige drugačnosti, maj 2017 ............................................................................. 49
Slika 48: Prva skupina ilustratorjev in avtorjev pri ustvarjanju slikanice, junij 2017 ........................... 51
Slika 49: Druga skupina ilustratorjev in avtorjev pri ustvarjanju slikanice, junij 2017 ........................ 52
Slika 50: Ilustracije slikanice Veveriček nima prijateljev, junij 2017 ................................................... 53

IX

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Tina Mlinar Rozinger – diplomsko delo

KAZALO PREGLEDNIC
Preglednica 1: Analiza verbalno vizualnega odnosa v slikanici Veveriček posebne sorte (Makarovič,
1994)...................................................................................................................................................... 22
Preglednica 2: Analiza prizorišča v slikanici Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994) ................. 22
Preglednica 3: Analiza karakterizacije v slikanici Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994).......... 23
Preglednica 4: Analiza perspektive v slikanici Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994) ............... 28
Preglednica 5: Analiza časa in gibanja v slikanici Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994) ......... 29
Preglednica 6: Analiza modalnosti v slikanici Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994) ............... 30
Preglednica 7: Analiza parabesedila v slikanici Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994) ............ 30
Preglednica 8: Primerjava slikanic Veveriček posebne sorte ilustratorja Marjana Mančka (1994) in
ilustratorke Daše Simčič (2007) ............................................................................................................ 33

X

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Tina Mlinar Rozinger – diplomsko delo

PRILOGE
1. Slikanica Veveriček nima prijateljev v tiskani obliki.
2. Slikanica Veveriček ima prijatelje v tiskani obliki.
3. Elektronski medij (CD) z radijsko igro Veveriček posebne sorte, slikanici Veveriček nima
prijateljev ter Veveriček in prijatelji v .pdf obliki.
4. Elektronski medij (CD) diplomskega dela.

XI

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Tina Mlinar Rozinger – diplomsko delo

1 UVOD
Branje je pomembno, zato je zelo pomembno, da začnemo otroke na branje na različne načine
navajati že v predšolskem obdobju, v času, ko sicer otroci še ne berejo, prisluhnejo pa pomenom
besed, se učijo novih besed in jih prenašajo v nova okolja. Branje omogoča, da zaznavamo in
sprejemamo dogodke, pojave in se učimo veščin, ki so potrebne v socialnem okolju. Na eni
strani uvaja simbolično izražanje, na drugi strani pa pri otrocih krepi miselne predstave in
zmožnost razmišljanja ter dojemanja.
Najpomembnejša izbira za branje v predšolskem obdobju je slikanica, saj mladega bralca, ki ne
zna brati, nagovarja tudi s pomočjo ilustracije. Otrok prebrano ali slišano besedo spremlja tudi
z ilustracijo; besedilo prenaša na ilustracije in obratno.

Pomembno je tudi, kdo besedilo bere, saj so slikanice ena redkih zvrsti, ki so namenjene
različnim tipom bralcev in tudi različnim starostim. Kadar slikanico bere otrok sam, je
interakcija med ilustracijo in besedo pri njem drugačna, kot pri otroku, ki mu slikanico nekdo
bere in ob tem predstavlja ilustracije. Bralec (npr. vzgojiteljica) nanj vpliva s prebrano besedo,
z intonacijo glasu, posebnimi poudarki in nehotnem poudarjanjem pomembnosti določenih
ilustriranih delov slikanice.

Posebno dojemanje, ki je res lahko individualno, so slikanice brez besedila, kjer bralec sam
odkrije sporočilo naslikanega. Sicer pa slikanice nasploh odražajo močna sporočila, in sicer na
način, ki je blizu tako najmlajšim kot tudi malo starejšim bralcem.
Posebno sporočilo izraža tudi slikanica Veveriček posebne sorte avtorice Svetlane Makarovič
in cilj diplomskega dela je kritična analiza slikanice po Mariji Nikolajevi, ob tem pa tudi
raziskava odzivov otrok na drugačnost ter seveda njihovo seznanjanje z drugačnostjo.
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2 SLIKANICA
Slikanica je knjiga, pri kateri besedilo težko obstaja brez slike, oziroma je knjiga, ki jo na nek
način opredeljujeta tako besedilo kot likovna podoba, za katera pa je značilno, da lahko
obstajata tudi sama zase (Saksida, 2000: 69).
Po mnenju Marjane Kobe (2004: 41) slikanica otroka »nagovarja tako spoštljivo, da se
njegovemu psihofizičnemu razvoju od najzgodnejše dobe naprej prilagaja v znanih treh
zahtevnostnih stopnjah: najprej kot leporello, ki še nima oblike knjige; nato kot slikanica, ki že
ima obliko knjige, vendar z listi, ki so še iz debelega kartona ali iz drugih ustreznih trpežnih
materialov – tudi to so še t. i. igralne knjige/gibljivke; in slednjič kot prava knjiga s tankimi
listi: s tem tipom slikanice otrok dokončno stopi v območje literarne in likovne umetnosti«. Po
njenem mnenju slikanica ni le knjiga za otroke, ampak je tudi primerno branje tako z
mladostnika kot tudi za odraslega bralca, saj slikanica nosi večplastna sporočila, ki jih lahko
razvozlamo na besedni ali likovni ravni in velikokrat so za samo pravilno razumevanje potrebne
tudi izkušnje.
Teorij slikanic je več, v nadaljevanju naloge pa bomo opredelili teorijo slikanice po Dragici
Haramiji in Mariji Nikolajevi.

2.1 TEORIJA SLIKANICE PO DRAGICI HARAMIJI
»Slikanica je posebna oblika multimodalne knjige, ki svojo tvarino hkrati izraža z jezikovnim
in likovnim kodom. Vsaka slikanica ima tri temeljne sestavine, in sicer besedilo, ilustracije in
vsebinsko-oblikovni odnos (interakcijo). Celostno literarno-likovno branje slikanic vzpostavlja
globlje razumevanje slikanic, sestavljanje pomenov besedila in ilustracij namreč vpliva na
transakcijo, tj. na prenos pomenov iz besedila na ilustracije in obratno« (Haramija in Batič,
2014: 5).

SLIKANICE
Po mnenju D. Haramije in J. Batič (2014: 6) mora biti v slikanicah zagotovo več ilustracij kot
besedila, ki ima zgornjo mejo 1800 besed. Teme niso določene, so pa usklajene z otrokovim
kognitivnim razvojem predšolskega obdobja.
2

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Tina Mlinar Rozinger – diplomsko delo

Glede na to, v kakšnem odnosu sta besedilo in ilustracija, poznamo skupino slikanic, kjer sta
tako besedilo kot ilustracija samostojni celoti in jih imenujemo klasične slikanice, ter
postmodernistične slikanice, v katerih je povezanost med ilustracijo in besedilom visoka. Za
klasične slikanice je značilno, da ilustracije prikazujejo določene dele besedila, kar pomeni, da
likovni jezik podvoji informacijo, ki je zapisana, zato so takšne slikanice namenjene majhnim
otrokom. V postmodernističnih slikanicah pa ilustrator želi podati več prizorov na eni
ilustraciji, s čimer se oddaljujejo od podvajanja vsebine, saj v eni ilustraciji tudi združujejo več
časovnih elementov, pa tudi pripovedne elemente, ki v samem besedilu niso zapisani (Haramija
in Batič, 2014: 6).
»Klasične slikanice nastajajo tudi v sodobnem času, predvsem pri določenih književnih vrstah,
kjer je zaradi besedila skorajda nemogoče razvijati zgodbo tudi skozi ilustracijo« (Haramija in
Batič, 2014: 6). Avtorici menita, da so to denimo kratka prozna besedila, kot so basni in lirske
pesmi. Tako so pesmi v pesniških zbirkah zgodba zase, ilustracija pa le osvetljuje osnovni motiv
vsake pesmi. Taka besedila (pesmi, basni, mite) je zelo težko ilustrirati že zaradi same zgradbe
besedila. Besedila, ki že sama po sebi razvijajo neko pripovednost (fantastične, realistične
zgodbe, epske pesmi …), je lažje likovno opremiti. Omogočajo, da tudi ilustracije ob tem
peljejo svojo zgodbo (Haramija in Batič, 2014: 6).
Glede na funkcijo ločimo leposlovne in informativne slikanice. Slednje so znane tudi pod
imenom poučne slikanice, saj jih uporabimo takrat, ko z njimi želimo spoznavati resničnost ali
otroke česa naučiti. Na drugi strani pa imajo leposlovne slikanice pri otrocih namen
spoznavanja besedne umetnosti (Haramija in Batič, 2013: 25−26).
Po mnenju D. Haramije (1997: 24−25) se zgodi, da je pri nekaterih slikanicah zelo težko začrtati
mejo med leposlovno in informativno slikanico, kar največje težave povzroča staršem in
vzgojiteljem, ki ne vedo, kako naj slikanico interpretirajo. Kadar namreč slikanici ne moremo
določiti njene vloge (informativnost ali leposlovnost), ji težko določimo tudi funkcijsko
zvrstnost jezika, saj informativna slikanica zaradi vsebine, ki jo podaja otrok, zahteva uporabo
neumetnostnega jezika, na drugi strani pa pri interpretaciji leposlovne slikanice uporabimo
umetnostni jezik.
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DELEŽ MED LITERARNIMI IN LIKOVNIMI ELEMENTI V SLIKANICI
»V slikanici je zelo pomembna interakcija med besedilom in ilustracijo, ki s svojo raznolikostjo
vpliva na slikanico samo: na zunanjo podobo, razumevanje besedila in ilustracije.« (Haramija
in Batič, 2013: 29)
Ne glede na to, za kakšen delež se med ilustracijo in besedilom v sami slikanici se opredeljujejo
sami avtorji, tvorita besedilo in ilustracija literarno-likovni monolit in ravno prepletenost
obojega v novo celoto je tisto, kar je poglavitna značilnost slikanice. Razlika med slikanico in
ilustrirano knjigo je količina besedila in ilustracij, ob tem pa tudi dejstvo, da je v ilustrirani
knjigi besedilo že samostojno celota, ki za samo sporočilnost ne potrebuje ilustracije. Ta je k
samemu besedilu največkrat le dodana in ne pripoveduje svoje zgodbe (Haramija in Batič,
2013: 26).
»Slikanica ni ilustrirana knjiga, marveč povsem samosvoja knjižna celota, ki sledi zakonitostim
lastne, se pravi slikaniške zvrsti knjige. Zato slikanica tudi ni samo »vsota« enakovrednih in
enakomernih deležev, likovnega in tekstovnega. Gre za mnogo več, saj slika in beseda nista v
nobeni drugi zvrsti knjige tako magično neločljivo povezani in zato tudi na docela samosvoj
način izžarevata skupno estetsko sporočilo. Lahko rečemo, da slikanica, kadar doseže
najčistejšo avtentičnost svoje knjižne zvrsti, postane pravi likovno-tekstovni monolit. Ali z
drugimi besedami: sprepletenost likovnega in tekstovnega deleža v novo sozvočno celoto se
zdi poglavitna značilnost slikanice.« (Haramija, 1997: 42)

Zgradba literarnega dela je v slikanici enaka kot v ostalih mladinskih delih, je pa potrebno
upoštevati, komu je slikanica namenjena. Upoštevati je torej potrebno, koliko je naslovnik star,
kako razume čas in prostor v literarnem delu, katere interese izkazuje v določeni starosti in
glede na to so nato je pomemben izbor teme, s tem literarni liki ter struktura same slikanice
(Haramija in Batič, 2014: 7).
Književni prostor je lahko realen ali pa nerealen. O realnem književnem prostoru govorimo,
kadar je prostor konkreten, morda opisan z geografskimi podatki, ne rabi pa biti imenovan.
Kadar pa so predstavljeni nerealni, fantastični prostori, morajo ti biti oblikovanimi tako, da
opisi vsebujejo nekaj znanih dejstev, da si jih otroci lahko sploh predstavljajo. Ob tem mora
zgodba časovno potekati tako, da jo otroci razumejo (Haramija in Batič, 2014: 8).
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Da v slikanici razumemo likovni del, moramo po Butini (1995, v Haramija in Batič, 2014: 9)
poznati likovni jezik in njegova pravila. Barva, črta, točka, prostor in oblika so literarne prvine,
ki se združujejo v neko kompozicijo. Ilustratorji torej prvine in njihovo razumevaje s strani
bralcev povežejo v zgodbo (Haramija in Batič, 2014: 9). Ta zgodba v slikanici dopolnjuje
besedilo in pomembno je, da včasih ena prvine slikanice pove to, kar druga prvina zamolči.
Likovna pripoved ilustratorja pomembno vpliva na to, kako bralec razume literarno delo, zato
ne sme biti zavajajoča (Haramija in Batič, 2013: 30).
Kadar analiziramo slikanice z literarnega stališča, moramo upoštevati morfološke značilnosti
besedila in tudi literarnoteoretična izhodišča. Pri likovni analizi slikanice pa se moramo
osredotočiti na druge elemente. Pomemben element je oblikovanje naslovnice, ki napoveduje,
kaj v zgodbi lahko pričakujemo. Pozorni moramo biti tudi na to, kako sta skozi slikanico
postavljena besedilo in slika ter kako je oblikovan prostor. Zlasti slednji je pomemben element,
saj lahko prikaže tisto, česar z besedami ne moremo opisati. Izrazno moč ilustraciji dajo še
barva, črta, tekstura (Haramija in Batič, 2013: 31).
Perry Nodelman (1985 v Haramija in Batič, 2014: 10) meni, da je za razumevanje likovnega
slikanice pomembno tudi, da razumemo medij, ki ga je uporabil ilustrator. »Na primer črne črte
na belem papirju ne morejo izraziti razpoloženj barve. Lesorez težje prikaže teksturo. Kolaž
zavira ustvarjanje globine. Akvarel s svojo prosojnostjo lažje ustvarja vtis svetlobe kakor
tempera.«
Povezovanje obeh delov je po mnenju Sipea (v Haramija in Batič, 2013: 31−33) zelo
pomembno, saj s pomočjo ilustracije bralec zapolni praznine v zgodbi in obratno, slike denimo
bolje podajajo prostorske informacije, besede pa časovne. Prav tako samo besedilo beremo od
začetka do konca, linearno, slike pa od nas zahtevajo, da se ustavimo in ob njih razmišljamo,
kar pomeni, da branje slikanice ni branje od začetka proti koncu, ampak se pri samem branju
zaradi ilustracij pomikamo naprej in nazaj, da lahko povezujemo sliko in besedo. Slikanice zato
beremo tudi večkrat, saj je interakcije slike in besedila vsakič drugačna. »Pri slikanicah gre za
nihanje od znakovnega sistema besedila do znakovnega sistema ilustracij, in kadar koli se
premikamo od enega do drugega sistema, ustvarjamo nove pomene, saj si razlagamo besedilo
glede na ilustracijo in ilustracijo glede a besedilo v potencialno nikoli končanem zaporedju.«
Samo interpretacijo namreč vedno spreminjamo s tem, ko interpretiramo sliko na besedilo in
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obratno, zato prihaja do nihanj, ki se v bistvu zaradi premikanja pomenov znakov nikoli ne
konča.

Zaradi same ilustracije slikanice ob branju ponujajo svojevrstno zadovoljstvo. Zelo pomembno
je, kakšen položaj ilustracija zavzema v slikanici glede na samo besedilo, saj sta vsebina in
potek podani predvsem z vizualnimi sredstvi (Haramija in Batič, 2013: 33).

Ko bralec bere slikanico, se sreča tudi z različnimi formati in oblikami slikanic. Velikokrat prvi
pogled na slikanico odraža trenutno povezanost ali nepovezanost z njo, še preden jo sploh
odpremo. Zato je zelo pomembno, kateri materiali so uporabljena, kakšna je velikost slikanice,
oblika, papir, saj se po Nodelmanu (1996, v Haramija in Batič, 2014: 10) bralec na osnovi
prvega vtisa odzove na samo zgodbo. Najpogosteje je slikanica velikosti A4 , postavljena pa je
lahko pokončno ali pa ležeče.
Ob pravokotnih formatih so slikanice natisnjene tudi na kvadratnih oblikah različnih velikosti.
Po obliki pa so lahko:
-

običajne knjige,

-

leporello,

-

knjige s premičnimi elementi,

-

knjige z zvočnimi elementi (Haramija in Batič, 2014: 11).

Kako interakcijo besedila in ilustracije razume bralec, je zelo pomembno, saj je od tega tudi
odvisno razumevanje obeh komponent pri otrocih. Besede in slike namreč v slikanici ne povedo
čisto enake zgodbe in ravno to razhajanje velikokrat pritegne samega bralca. »Kakovostne
slikanice ustvarijo igralno polje, v katerem bralec raziskuje in eksperimentira z zvezo med
besedami in sliko.« (Haramija in Batič, 2013: 34)
Sipe (2012, v Haramija in Batič, 2013: 34−35) je opredelil taksonomijo odnosov med slikami
in besedami:
-

Usklajenost. Ilustracija in besedilo pripovedujeta enako zgodbo, in sicer lahko
ilustracija besedilo poenostavi, lahko ga razširi ali pa sama ilustracija ustavi potek
zgodbe oziroma razširi preprosto trditev. Včasih pa se besedilo in slika pri ustvarjanju
zgodbe menjavata, kar pomeni da je nekaj predstavljeno le na nivoju besedila ali pa na
nivoju ilustracije.
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Odmikanje. Lahko je prikazano kot nasprotovanje ali kot kontrapunkt. Slednje pomeni,
da vsak element predstavlja dve ločeni, pa kljub temu povezani zgodbi.

BRANJE BESEDILA IN ILUSTRACIJE
Likovno branje je bistveno za razumevanje zgodbe v slikanici, saj lahko ilustratorji z
ilustracijami spreminjajo razumevanje skoraj vseh morfoloških značilnosti besedila,
najpogosteje se pomembno spremeni razumevanje zgodbe ob ilustratorjevem podajanju
književnega časa, književnih likov, književnega prostora in predmetne stvarnosti, ki v besedilu
ni omenjena ali pa je omenjena in ni opisana«. (Haramija in Batič, 2014: 13)
Tako lahko ilustrator z upodobitvijo ure natančno določi čas, čeprav v samem besedilu ni
omenjen. S predmeti lahko prikaže zgodovinski čas, s prečrtanimi dnevi na koledarji pa denimo
dan v tednu. Posebnost slikanic je tudi časovni preskok, kar lahko zopet dosežemo s premišljeno
ilustracijo (Haramija in Batič, 2014: 13).
Na občutljivost bralca do književnega junaka ilustrator vpliva na različne načine, in sicer lahko
pri junakih s pomočjo ilustracije povzroči, da bo za bralca bolj dojemljiv, ali pa doseže ravno
nasprotni učinek. V ta namen ustvarja like, ki se v samem besedilu morda sploh ne pojavijo, so
pa za samo razumevanje zgodbe zelo pomembni. »Večinoma gre za stranske like, v nekaterih
primerih pa je lahko izključno likovno upodobljen tudi osrednji lik.« (Haramija in Batič, 2014:
13)
Tudi predmete ilustratorji upodabljajo tako, da poudarijo ali dopolnijo besedilo, s čimer
vplivajo na to, kako ga bo bralec nato interpretiral. Čeprav neka predmetnost v samem besedilu
ni omenjena, postane s tem, ko je ilustrirana, del konteksta. Kako bralec interpretira tovrstne
likovne elemente, je odvisno tudi od njegovih izkušenj in pa okolja. To pomeni, da žalovanje
pri nas ponazorimo s črno barvo, pozdravljanje prikažemo z rokovanjem … Del kulturnega
konteksta so tudi simboli (Haramija in Batič, 2014, 14−15).
Tudi prizorišča so podana s pomočjo likovne upodobitve, in sicer je lahko že omenjen v
besedilu in ga avtor le po svoje interpretira, lahko pa ga ustvari na podlagi svojega razumevanja
zgodbe (Haramija in Batič, 2014: 15).
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ELEMENTI V SLIKANICI
Eden od pomembnih elementov slikanice je besedilo, ki je lahko zapisano v obliki poezije ali v
obliki proze. Za prozna besedila je značilno, da imajo posebno zgradbo, ki jo sestavljajo
pripovedovalec, zgodba, liki, kompozicija. V slikanicah se prozna besedila pojavljajo kot
pravljice, pripovedke, bajke, basni, realistične in fantastične zgodbe (Haramija in Batič, 2013:
43).
Otroci in zgodbe njihovega vsakdana so glavni junaki kratkih realističnih zgodb, ki se delijo na
doživljajske (opis vsakdanjih dogodivščin) in socialne (Haramija in Batič, 2013: 44)
Kratke fantastične zgodbe združujejo lastnosti pravljice in fantastične pripovedi, kar pomeni,
da je fantastičen svet predstavljen s pomočjo realnih predmetov, stvari …, da si ga otroci lažje
predstavljajo, prav tako pa se v realnem svetu pojavljajo značilnosti domišljijskega sveta. Čas,
ki ga opisujejo takšne slikanice je krajši, tako čas kot kraj pa lahko določimo (Haramija in
Batič, 2013: 47).
Tako za klasične kot za sodobne slovenske pravljice je značilno, da sta književni čas in prostor
določena, česar ne moremo trditi za folklorno pravljico, kjer so tudi liki označeni črno-belo in
so tipizirani. Klasična pravljica recimo likov ne poimenuje več po poklicih ali vlogah, dobijo
pa tudi lastnosti, ki nam pomagajo razpoznati, katere osebe so dobre in katere so slabe. Zgodbe
v pravljicah se praviloma končajo srečno (Haramija in Batič, 2013: 45─46).
Kadar je slikanica zapisana kot poezija, je zanjo značilno, da so verzi oblikovani v različne
oblike, praviloma pa vsebujejo tudi rime. Kadar so zapisane kot epske pesmi, so to pripovedi
dogodkov, ki prav tako vsebujejo pripovedovalca, junake in druge elemente, ki so značilni za
prozo. Kadar pa je slikanica lirska pesem, je krajša in je v njej najpomembnejši ritem, s pomočjo
katerega avtor slika razpoloženja, okolje, čustva, povezana z otrokom in njegovim doživljanjem
sveta (Haramija in Batič, 2013: 42−44).

KAKOVOSTNA SLIKANICA
»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.« (Haramija in Batič, 2013: 37)
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Kadar želimo slikanico ovrednotiti, moramo upoštevati njeno celostno podobo, največkrat se
vrednoti skozi ilustracijo, saj je le-ta pri slikanici opaznejši element. Zupančič (v Haramija in
Batič, 2013: 41) podaja za ocenjevanje kakovostne ilustracije naslednje kriterije:
-

Likovni kriteriji: ilustracija mora biti jasna, barvno urejena, poudarjeno mora biti bistvo,
risba mora biti anatomsko pravilna, upoštevani morajo biti prostorski ključi in enovito
upodobljen prostor, prisotna mora biti individualna nota.

-

Vsebinski kriteriji: namenu ustrezna upodobitev, ustrezna tudi vsebini, didaktično
premišljeni, poučni in razumljivi elementi.

»Kakovostna slikanica se lahko udejanji takrat, ko sta besedilo in ilustracija povezani v enovito
celoto. To je mogoče le, ko ilustrator besedilo ponotranji.« (Haramija in Batič, 2013: 41)

2.2 TEORIJA SLIKANICE PO MARIJI NIKOLAJEVI
VERBALNO VIZUALEN ODNOS
Marija Nikolajeva (2003: 5) zapiše, da »edinstveni značaj slikanice kot umetnostne zvrsti izvira
iz dejstva, da je pravzaprav kombinacija dveh ravni komunikacije, verbalne in vizualne«. To
pomeni, da slikanico prejemnik, torej bralec, doživlja kot interakcijo med različnimi
komunikacijskimi sredstvi, ki nimajo določenega trajanja in so dvodimenzionalne. Velikokrat
jih beremo na glas in upoštevajo tako otroke kot odrasle bralce, česar za ostalo otroško literaturo
ne moremo trditi.
Slikovni znaki so tisti, ki povezujejo bralca in ustvarjalca in vsaj preproste sličice za samo
razumevanje ne potrebujejo dodatnega znanja, za razliko od konvencionalnih, ki jih razumejo
pripadniki določenega jezika. »Slike in slikanice so kompleksni slikovni znaki, besede v
slikanicah pa so kompleksni konvencionalni znaki.« (Nikolajeva, 2003: 6) To pomeni, da
slikovne znake opisujemo, konvencionalne znake pa pripovedujemo. Slednji so linearni,
slikovni pa so nelinearni, in sama slikanica kot interakcija med obojimi ponuja neomejene
možnosti za interakcijo med besedo in sliko.
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Kadar beremo preproste slikanice, za samo razumevanje prebranega in videnega ne
potrebujemo nobenega znanja. Pri zahtevnejših besedilih pa moramo poznati različne elemente,
pomene, upoštevati moramo tudi, kakšno vlogo v slikanici odigrajo platnice, listi, naslovnice,
smer branja, obračanja listov, določanje grafičnih simbolov … (Nikolajeva, 2003: 6).

Slikanico bralec bere oziroma raziskuje tako z verbalnimi kot vizualnimi podobami in oboje ga
pripelje do novih znanj in različnih pričakovanj. Vsakič ko se vrača od verbalnega k vizualnemu
in obratno, poglobi svoje znanje in s tem povečuje tudi možnosti za pravilno interpretacijo
zgodbe. Takšno branje je bližje otrokom, saj odrasli po mnenju Nikolajeve pri prebiranju
slikanice ilustracijo gledamo kot dekorativni okrasek, saj dajemo prednost verbalnemu
izražanju, kar je posledica družbe, v kateri živimo (Nikolajeva, 2003: 7).
Ločimo več vrst komunikacije med bralcem in slikanico:
-

Simetrična komunikacija. Zgodba, ki jo pripovedujejo besede in slike, je enaka. Kljub
temu pa lahko en element bolj poudari nekaj drugega in tako poveča komplementarno
dinamiko.

-

Stopnjevalna komunikacija. Slike presegajo pomene besed in obratno, vendar skupaj
ustvarjajo kompleksno dinamiko. »Če je ta razlika velika, se lahko razvije
kontrapunktna oziroma protislovna dinamika, pri kateri skupno sporočilo besedila in
slik presega sporočila posamičnih ravni komunikacije. Skrajna oblika takega protislovja
je očitno kontradiktorna oziroma nezdružljiva interakcija, v kateri se besedilo in slike
zlijejo v zanimivo, a pogosto dvoumno sporočilo, ki bralca prisili k razmišljanju o
vsebini slikanice«. (Nikolajeva, 2003: 8)

Nikolajeva (2003: 8−9) slikanice deli v tri kategorije. V prvo sodijo slikanice, pri katerih
prevladuje simetrični odnos med sliko in besedo in imata slika in beseda enako sporočilo. V teh
primerih se bralcu za razumevanje zgodbe ni treba truditi, da bi ob zgodbi razmišljal ali
pretirano uporabljal domišljijo. V drugo kategorijo uvrščamo slikanice, kjer pravimo, da je
odnos med besedilom in ilustracijami komplementaren. V tretjo kategorijo sodijo slikanice, kjer
je odnos med sliko in besedilom stopnjevalen.
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KRAJ DOGAJANJA OZIROMA PRIZORIŠČE
»Prizorišče nam pokaže, kakšen je svet, v katerem se odvija zgodba. V osnovi da dogajanju nek
časovni in krajevni okvir, kar zahteva bolj ali manj podroben opis zunanjih in notranjih
prizorov.« (Nikolajeva, 2003: 9) Prizorišče je lahko integralno, kar pomeni, da se zgodba ne bi
mogla odvijati nikjer drugje, lahko pa služi le kot ozadje. Kadar so v zgodbi prikazana notranja
prizorišča, nam pomagajo, da izvemo več o junakih (družbenih položajih) in o času, v katerem
se zgodba dogaja, pomagajo pa tudi oblikovati posamezne prostore različnih žanrov slikanice.
Slikanje različnih prizorišč bralcu omogoča, da spoznava karakterje junakov ali pa s pomočjo
prizorišč spoznava različne kulture in zgodovinska dogajanja.
V slikanici je prizorišče lahko podano z besedami, ilustracijami ali z obojim. Razlika je v tem,
da z besedami lahko neke prostore le opisujemo, ilustracija pa prikaže tisto, kar se ilustratorju
v danem trenutku zdi najpomembnejše. »Vizualni prikaz prizorišča je »nepripoveden« in kot
tak nemanipulativen, saj bralcu omogoča precejšnjo svobodo interpretacije, čeprav je seveda že
avtor slikanice tisti, ki odloči, kaj bo prikazal in kako.« (Nikolajeva, 2003: 11). Besedni opisi v
slikanicah so že po naravi slikanice in zaradi prilagajanju mlademu bralcu skrčeni, omejeni,
zato je sam vizualen prikaz pomemben.
Slikanice kraje opisujejo na različne načine. Za preproste slikanice je značilno, da se slike in
besede podvajajo, kar pomeni, da je vse naslikano opisano že z besedami. Sicer pa lahko
ilustracije dodatno predstavijo besedne opise in včasih je prostor podan le na vizualen način,
tudi tako, da je na levi in desni strani slikanice prikazano različno prizorišče. »Slikanice se v
upodobitvah prostora poslužujejo številnih likovnih rešitev, na primer panoramskih pogledov
(zlasti na uvodnih straneh), pogledov od daleč, s srednje razdalje in od blizu ter tako imenovanih
multiprizorišč, to je več prizorišč znotraj enojne ali dvojne strani«. (Nikolajeva, 2003: 11)

KARAKTERIZACIJA
»V slikanicah celo najpogostejša sredstva karakterizacije zaživijo na nov način. Tako so zunanji
opisi lahko verbalni in vizualni, pri čemer se medsebojno lahko potrjujejo ali spodbijajo.«
(Nikolajeva, 2003: 12) Karakterizacija oseb je v slikanici odvisna od besede in ilustracije, saj
mora tudi najbolj abstraktnim osebam pripisati nekateri človeške lastnosti, da jih lahko
razumejo mlajši bralci.
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Besedni opisi lahko osebe predstavijo na drugačen način kot likovni. Lahko se opisa
dopolnjujeta ali pa recimo z ilustracijo prikažemo osebe, ki se v samem besedilu ne pojavijo.
Lahko sicer z besedami predstavimo spol, starost in druge lastnosti oseb, z likovnimi elementi
pa jih bodisi poudarimo ali pa dopolnimo. Psihološke lastnosti junakov (pogum, pamet …) na
primer so lažje predstavljive verbalno, čustvena stanja (srečo, žalost …) pa lahko prikažemo
tudi s pomočjo ilustracije. Dejanja, ki jih naredijo junaki, se lahko prikažejo tako verbalno kot
vizualno, in sicer se opisa lahko ali dopolnjujeta ali pa si celo nasprotujeta. »Pravzaprav je
ravno to tisti vidik karakterizacije, pri katerem pride nasprotje med besedo in sliko najbolj do
izraza, kar daje ilustratorju veliko možnosti za ironijo.« (Nikolajeva, 2003: 13)
Pomembnejša pa je ilustracija, kadar želimo prikazati junakov položaj v prostoru oziroma kadar
želimo prikazati nasprotja (veliko-majnho). Slikanice bolj kot značaje oseb prikazujejo samo
dogajanje, kar je največkrat pogojeno z omejenostjo znakov in s tem same zgodbe (Nikolajeva,
2003: 13).

PERSPEKTIVA
Perspektiva ali zorni kot se pojavlja tudi v slikanicah. Pri ilustraciji govorimo o pomenu zornega
kota dobesedno, saj bralci ilustracijo gledajo z določenega zornega kota, ki ostaja, ne glede na
to, ali sliko gledamo iz leve proti desni, nespremenjen. »Naratologija nadalje pomembno
razlikuje med zornim kotom (Kdo gleda?) in pripovednim glasom (Kdo govori?)« (Nikolajeva,
2003: 14), kar pomeni, da besede posredujemo s pomočjo glasu, ilustracije pa s pomočjo
zornega kota, ki je v slikanicah velikokrat širok oziroma samo dogajanje prikazuje iz najširšega
zornega kota. Zelo zahtevno pa je prikazovanje prvoosebnih pripovedi, še posebej za mladega
bralca in za samega ilustratorja. Zlasti prvega dopolnjevanja tovrstnega besedila z ilustracijami
velikokrat zmede, saj gre v bistvu za protislovje prvoosebnega pripovedovalca in prikaz le-tega
v ilustraciji (Nikolajeva, 2003: 14‒15).

ČAS IN GIBANJE
Čas se likovno zelo težko izraža, kar je eden večjih problemov njegovega prikazovanja v
slikanici. Čas se zato v slikanicah skozi ilustracije prikazuje s pomočjo ur, koledarjev, sončnega
vzhoda …, natančneje pa je pojasnjen s pomočjo besed (Nikolajeva, 2003: 15).
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»Avtorji slikanic imajo za ponazoritev gibanja in časa na voljo vrsto risarskih tehnik pa tudi
različne možnosti interakcije med besedo in ilustracijo.« (Nikolajeva, 2003: 15) Najlažje pa se
gibanje ponazarja s t. i. simultano sukcesijo, v kateri so človeške figure prikazane v različnih
časovnih obdobjih, ki pa jih ob gledanju bralec poveže kot celoto dogodkov, ki si sledijo
(Nikolajeva, 2003: 15).
Tako gibanje kot čas se skozi slikanico s pomočjo ilustracij prikažeta kot zaporedje. Samo
dogajanje se v slikanicah odvija tako, kot beremo besedilo, od leve proti desni. Ilustracije lahko
prikazujejo časovne preskoke na istih ali pa na različnih straneh in pri tem naletimo tudi na
preskoke. Kako dolgi so ti preskoki, odločijo bralci. Časovni preskoki so zaželeni, saj
pomagajo, da se zgodba odvija hitreje, in praviloma ne vplivajo na njeno razumevanje
(Nikolajeva, 2003: 15‒18).

MODALNOST
Poznamo mimestično in nemimestično upodobitev. Za mimestično je značilno, da je
upodobitev posnetek resničnosti, nemimestično pa je potrebno interpretirati in omogoča več
razlag. »Modalnost je strogo lingvistična kategorija, ki se je vizualno ne da izraziti, pri
ilustracijah nikoli ne moremo vedeti – razen če si pomagamo z besedilom – ali je to, kar
gledamo, resnično ali sanjsko, in ali izraža željo, ustaljeno navado, dovoljenje, dvom ali kaj
drugega.« (Nikolajeva, 2003: 19) Vendar ima tudi ilustrator z različnimi barvami in tehnikami
možnost, da bralca usmeri v pravilno interpretacijo, saj lahko neko stvarnost ali predmetnost
posnema tako, da bralec verjame, da je resnična. Kljub vsemu pa pri slikanici težko ločimo, ali
gre za objektivnost ali za subjektivnost napisanega – tudi zato, ker je v interakciji besedila in
ilustracije modalnost težka. Čeprav je verbalno zgodba z otroškega zornega kota napisana kot
resnična pripoved, lahko ilustracije nakazujejo, da gre za domišljijske svetove.
V slikanici ločimo tri vrste modalnosti, in sicer indikativno (izraža objektivno resnico),
optativno (izraža željo) in dubitativno (izraža dvom) (Nikolajeva, 2003: 21).
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3 DRUGAČNOST V SLIKANICI
3.1 DRUGAČNOST V SLIKANICI PO DRAGICI HARAMIJI
Ne glede na vse razlage drugačnosti, pojem zajema neko odstopanje od povprečnosti. Sicer se
ta drugačnost lahko prikazuje kot pozitivna ali kot negativna, vendar se dejansko večkrat
uporablja z negativnim predznakom. Potrebno jo je sprejemati in spoznavati ter učiti otroke, da
morajo biti do drugačnosti predvsem strpni. Drugačnost se v zadnjem času pojavlja tudi v
slikanicah, in sicer v dveh oblikah: kot telesna drugačnost in kot drugačno ravnanje (Haramija,
2003: 50)
Za telesno drugačnost je značilno, da se največkrat prikazuje kot fizični primanjkljaj, največkrat
glavnega junaka, za katerega je značilno, da je sprva osamljen, saj ga stranske osebe zavračajo,
ko pa spoznajo, da ima druge kvalitete, ga sprejmejo in postanejo njegovi prijatelji. Slikanice
pa ob fizični hendikepiranosti lahko opozarjajo tudi na rasno drugačnost ali drugačnost, ki je
denimo posledica neznanja, nesprejemljivega obnašanja … (Haramija, 2003: 50−52).
Kadar drugačnost posredujemo mlajšim otrokom, tudi s pomočjo slikanice, se moramo
zavedati, da otroci potrebujejo pri spoznavanju drugačnosti s pomočjo slikanice posrednika, ki
je največkrat odrasla oseba. Kljub temu pa je po mnenju Haramije zmotno misliti, da je ob
različni recepciji odraslih in otrok »samo vedenje odraslega pravilno in sprejemljivo.«
(Haramija, 2003: 52)

3.2 DRUGAČNOST PO MATEJI PEZDIRC BARTOL
Za otroško in mladinsko književnost je dolgo časa veljalo prepričanje, da morata prikazovati
srečno otroštvo in t. i. tabu teme so se v književnosti pojavile šele v šestdesetih letih 20. stoletja.
Sprva so bili to prikazi enostarševskih družin, alkoholizma … Devetdeseta leta pa so v literaturo
začela vnašati tudi teme bolezni, invalidnosti, homoseksualnosti … (Pezdirc Bartol, 2016: 71).
Slikanice so omenjene teme začele obravnavati nekoliko kasneje, in sicer v devetdesetih letih
prejšnjega stoletja, bolj očitno in prodorno pa v 21. stoletju. V slikanicah so teme prikazane
tako s pomočjo živalskih kot tudi človeških likov, največkrat pa so zgodbe zapisane kot
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pripovedna besedila. Pezdirc Bartolova (2016: 71) tako teme v slikanicah razdeli na sledeči
način:
-

bojazen pred nesprejetjem: samopodoba, osamljenost, prijateljstvo, drugačnost,
večkulturnost, motiv tujca, predsodki, ksenofobija;

-

odnosi v družini: rojstvo sorojenca, ločitev staršev, smrt bližnjega, istospolne zveze;

-

strahovi: tema, pošasti;

-

bolezen: invalidnost, razvojne motnje, posebne potrebe, zdravniki, življenje v
bolnišnici;

-

izražanje (negativnih) čustev: jeza, žalost, slaba volja …

OSEBNA IDENTITETA IN DRUGAČNOST
Slikanice z omenjeno tematiko opisujejo glavne junake, ki so navzven povsem običajni, od
drugih se razlikujejo po tem, da so njihova individualna stremljenja največkrat drugačna, kot
jih od njih pričakuje družba. V to skupino spadajo tudi slikanice, ki opisujejo drugačno
zunanjost otrok, ki so zaradi nje najprej nesprejeti, se drugi iz njih norčujejo, pa tudi sami junaki
se sprva s svojo drugačnostjo ne morejo sprijazniti. Ko se sprejmejo sami, jih sprejme tudi
okolica. V zadnjih letih pa se v slikanicah pojavlja tudi tematika ljudi s posebnimi potrebami,
bodisi so to invalidi ali drugače zaznamovani. Zgodbe prikazujejo, da ne velja več prepričanje,
da bi takšni ljudje zaradi stigme morali biti potisnjeni na rob, ampak lahko razvijajo druge
potenciale in so pri tem celo zelo uspešni. Slikanice so zelo dobrodošle, kadar gre za prikaz
sprejemanja drugačnosti v družbi (Pezdirc Bartol, 2016: 72−75).

DRUŽBENA IDENTITETA IN DRUGAČNOST
Slovenske slikanice prikazujejo istospolnost in družine, ki živijo na takšen način, kar je dobro,
saj morajo otroci zgodaj sprejeti tudi to vrsto drugačnosti in se naučiti strpnosti. Pomembno je
tudi, da že v predšolskem obdobju tudi s pomočjo slikanice spoznajo rasno drugačnost, tujce,
večkulturnost … Naučijo se sprejemati tiste, ki jih ljudje zaradi drugačnosti in predsodkov ne
sprejmemo, vendar se skozi zgodbe pokaže, da živijo čisto običajna življenja, z nekaterimi
posebnostmi, ki pa nas, kadar ji sprejmemo, bogatijo (Pezdirc Bartol, 2016: 75−78).

15

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Tina Mlinar Rozinger – diplomsko delo

4 MOTIV DRUGAČNOSTI IN PROBLEMSKE TEMATIKE V
MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI
Mnogi avtorji, ki se ukvarjajo z mladinsko književnostjo, drugačnost oziroma tabu teme
povezujejo s časom, v katerem živimo, in potrjujejo, da otroštvo ni le brezskrben čas brez
konfliktov, ampak je svet drugačnosti, kakršen je realen svet, v katerem otroci živijo. V
književnih delih omenjena tematika ni opisana kot moraliziranje, ampak na način, ki je mladim
bralcem razumljiv in blizu. Glavna književna oseba, ki je otrok ali najstnik, se srečuje s
problemi, ki jih ima vsak mlad človek in se z njimi srečuje v realnem življenju (Lavrenčič
Vrabec, 2001: 41).
»V sodobni družbi samega tabuja ni več mogoče pojasnjevati kot nekaj prikritega,
prepovedanega, kot nekaj, kar vzbuja nelagodje ali česar ni dovoljeno kritično obravnavati,
temveč je smiselno preučiti ozadje tabujev: kako je mogoče v očeh ljudi družbeno stvarnost
interpretirati tako, da večino ali neko skupino prepričaš v svoj pogled na nek določen sistem
vrednot.« (Vidmar, 2014: 63)
»Tabu je v književnosti izrazna in vsebinska prvina; pojavi se lahko na ravni izbora besed ali
na ravni teme (Saksida, 2001: 10). Saksida (2014: 26−28) tudi pravi, da je vprašanje tabujev v
mladinski književnosti zapleteno in kompleksno, saj se književni tabuji vedno pojavljajo kot
posledica družbe, njene vzgoje, šole, ideologije … Tako omenja, da so za mladinski roman
značilne osebe in njihove stiske, velikokrat so junaki prikazani kot žrtve, ob tem pa so značilne
teme, ki jih označujemo za drugačne, teme smrti, nasilja, bolezni … Tabujstvo po njegovem
mnenju izhaja tudi iz razmerja med književnostjo in družbo, ki jo s svojim branjem ustvarja
bralec, ko zgodbo povezuje z vrednotami iz lastnega življenja.
Kadar želijo avtorji opisovati teme, ki so mladostnikom blizu, se morajo obrniti na aktualno
tematiko, ki velja tudi za drugačnost ali tabu. Pri tem ne mislimo le na zgodbe o drugačnih
posameznikih, ampak so tu teme, ki se dotikajo drog, preseljevanja tujcev, razpadanja klasične
družine …. »Za obravnavo določene »drugačnosti« se odločimo, ko čutimo, da se je ta začela
neposredno dotikati otroškega sveta, in to z največjo odgovornostjo. Če pišemo o vsem
mogočem zato, ker je to trendovsko, lahko otrokom, ki sodijo v neustrezno starostno skupino
in tudi neustrezno okolje za naš podvig, kaj hitro naredimo več škode kot koristi.« (Prap, 2003:
63)
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Bistveni dejavniki problemskosti, tako vsebinske in tabujskosti kot družbeno-recepcijske, so
(Saksida, 2014: 28):
-

Tema. Največkrat gre za problemsko temo, ki ne opisuje več varnega otroštva, ampak
prikazuje stiske, s katerimi se vsak dan srečujejo mladi književni junaki, prikazuje
istospolnost, invalidnost ….

-

Perspektiva: »Problemske teme praviloma sodijo v perspektivo oporekanja, ki
prevzema otroško uporniško držo do sveta.« ( Saksida, 2014: 28) Oporekanje je sicer
lahko opisano tudi humorno, vendar pa v tovrstno skupino spadajo dela, ki opisujejo
trpljenje holokavsta, smrt ….

-

Zgodba. Za problemska besedila je značilno, da vsebujejo konflikt, ki je lahko
poškodba, smrt, poskus samomora …

-

Književna oseba. V problemski literaturi je to praviloma nekdo, ki izstopa iz povprečja
okolja, v katerem živi.

-

Jezik. Pogoste so kletvice, vulgarizmi, izrazi, sleng, ki jih mladi uporabljajo tudi zato,
da bi ne bili enaki kot velika večina drugih mladostnikov.

-

Razpoloženje je povezano s čustvenimi prvinami književnega besedila, izhaja pa iz
opisov trpljenja, odrekanja. Zanj značilno, da v bralcu vzbudijo določena čustva.
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5 EMPIRIČNI DEL
5.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Empirični del diplomske naloge je namenjen analizi kratke sodobne pravljice v slikaniški
knjižni obliki (slikanice) Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994), in sicer po teoretičnih
osnovah avtorice Marije Nikolajeve. Cilj diplomske naloge je prikazati, kako otroke ne le
pripravimo na dojemanje drugačnosti in jih z njo seznanimo, ampak jih pripraviti do tega, da s
pomočjo različnih dejavnosti (s knjigo, socialnimi igrami, obiskom handikapirane osebe)
drugačnost tudi sprejmejo. S pomočjo predvsem opazovalne tehnike bomo pri otrocih opazovali
njihovo odzivanje na drugačnost, in sicer tako ob realnih kakor tudi ob irealnih situacijah.

5.2 CILJI
1. Preko besedila in ilustracij kritično analizirati slikanico Veveriček posebne sorte.
2. Pripraviti različne dejavnosti za seznanjanje, dojemanje in razumevanje drugačnosti.
3. Spremljati odzive otrok na drugačnost v irealnih in realnih situacijah.

5.3

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

1. Ali v slikanici najdemo podobnosti in razlike glede na teorijo slikanice po avtorici Mariji
Nikolajevi?
2. Kako se otroci odzivajo na dejavnostih, s katerimi jih seznanjamo z drugačnostjo?
3. Kako se otroci odzivajo na drugačnost pred dejavnostmi in po njih?
4. Kako se otroci vizualno ali verbalno odzivajo, ko srečajo človeka s posebnimi potrebami?
5. Kakšni so čustveni odzivi otrok ob pogovoru s človekom s posebnimi potrebami?
6. Katere vloge za vživljanje v »drugačne« junake izbirajo otroci v irealnih ali realnih
situacijah?
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5.4 METODOLOGIJA
RAZISKOVALNA METODA
Pri analizi slikanice Veveriček posebne sorte je bila uporabljena metoda linearne analize
slikanice, pri delu z otroki pa smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja.

OPIS VZORCA
Dejavnosti so bile v vrtcu Agata (enota Vila Čira čara), v 8. skupini. Obiskuje jo 21 otrok,
starih od 5 do 6 let.

POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVA PODATKOV
1. Branje in pripovedovanje slikanice Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994).
2. Poslušanje radijske igre Veveriček posebne sorte, ki je bila posneta le za namene diplomske
naloge (Oblak, Širec in Mlinar Rozinger).
3. Vživljanje v literarne like po poslušanju radijske igre Veveriček posebne sorte skozi igro z
lutkami.
4. Ogled lutkovne predstave Veveriček posebne sorte v izvedbi Tine in Petra Mlinar Rozinger,
gledališče Petrina.
5. Obisk in pogovor s 33-letno Leno iz Škofje Loke s cerebralno paralizo in izdelava verige
drugačnosti.
6. Izvajanje socialnih iger za seznanjanje, sprejemanje in dojemanje drugačnosti: Sestavljanje
zgodbe Veveriček posebne sorte v ustrezno zaporedje, Rjavi veveriček, Ali se spomniš
veverička posebne sorte?, Ali imaš rad/a prijatelje? Katere pa?, Potovanje v gozd.
7. Ustvarjanje svoje kratke sodobne pravljice v slikaniški knjižni obliki (v nadaljevanju:
slikanica) in ogled e-knjig z naslovoma: Veveriček in prijatelji, Veveriček nima prijateljev.
Pri dejavnostih smo odzive otrok občasno snemali in njihove odzive tudi sproti zapisovali. Z
otroki smo naredili tudi dva kratka intervjuja. Prvi sklop vprašanj za intervju je: Kaj pomeni
biti drugačen? Ali je dobro biti drugačen in zakaj tako meniš? Drugi sklop vprašanj pa: Kakšen
bi bil svet, v katerem bi bili vsi enaki? Kakšni bi bili, kako bi se počutili? Zakaj se trudimo biti
podobni drugim? Za namene diplomske naloge sem bolj natančno opazovala odzive in izjave
5-letnega dečka.
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Otroci so kot odraz svojega razmišljanja o drugačnosti samostojno narisali in napisali slikanico.
Dobljene podatke smo interpretirali s kvalitativno vsebinsko analizo.
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6 REZULTATI
6.1 ANALIZA

SLIKANICE

VEVERIČEK

POSEBNE

SORTE

(MAKAROVIČ, 1994) PO MARIJI NIKOLAJEVI Z LITERARNO
ANALIZO

O AVTORICI
Svetlana Makarovič, javnosti znana kot vsestranska
umetnica, saj ni le književnica, ampak je tudi igralka,
pevka in ilustratorka, se je 1. 1. 1939 v Mariboru
rodila očetu Abdonu in mami Otiliji (Merlak, 2012).
Po zaključeni Srednji vzgojiteljski šoli v Ljubljani se
je vpisala na AGRFT, kje je leta 1968 uspešno
diplomirala. Sprva je delala kot igralka, vendar se je
v šestdesetih letih začela preučevati različne
humanistične

vede

(psihologijo,

pedagogiko,

etnologijo in tuje jezike), v kavarnah je igrala klavir,
za kratek čas je delal kot tajnica, bila pa je tudi
Slika 1: Avtorica Svetlana Makarovič,
pridobljeno 13. 10. 2017, z
https://www.smgs.si/ZbirkaSpletnihStrani/
Svetlana Makarovic-MerlakViktorija/.

vzgojiteljica otrok s posebnimi potrebami. Leta 1970
se je odločila za pot svobodne književnice (Merlak,
2012).

Rezultat njenega umetniškega dela, predvsem literarnega ustvarjanja, je neverjeten opus, in
sicer več kot tristo bibliografskih enot. Priljubljena je pri mladih bralcih in odraslem občinstvu
(Blažič, 2014: 238).

21

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Tina Mlinar Rozinger – diplomsko delo

VERBALNO-VIZUALEN ODNOS
Preglednica 1: Analiza verbalno vizualnega odnosa v slikanici Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994)

Analiza slikanice

Ilustracije in citati iz
slikanice

Literarna analiza slikanice

po Marii Nikolajevi

»Edinstveni značaj slikanice kot
umetnostne zvrsti izvira iz dejstva,
da je pravzaprav kombinacija dveh
ravni komunikacije, verbalne in
vizualne.«
»Komunikacija
v
knjigi
je
simetrična, kar pomeni, da besede in
slike pripovedujejo enako zgodbo,
vendar lahko tudi tako, da
predstavljata tudi tisto, kar je nekje
izuščeno,
kar
povečuje
komplementarno
dinamiko.«
(Nikolajeva, 2003: 5)

V slikanici Veveriček posebne sorte
je verbalen in vizualen odnos
harmoničen. To enakost ali
podobnost pripovedovanja zgodbe
lahko opazujemo skoraj skozi celo
slikanico.

Slika 2: Najkrepkejši veveriček,
Veveriček
posebne
sorte
(Makarovič, 1994: 8)

PRIZORIŠČE
Preglednica 2: Analiza prizorišča v slikanici Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994)

Analiza slikanice

Ilustracije in citati iz

po Marii Nikolajevi

slikanice

Prizorišče, ki je lahko prikazano
verbalno in vizualno, je vsakdanje.
Največkrat sta tako ilustracija in
besedilo skladna, njuna interakcija
je simetrična. »Zunanji prostori so
ilustrativno prikazani po načelu
največje razvidnosti« (Nikolajeva,
2003: 9−11).

»Tih aprilski dežek je rosil na
smrekovje Veveričjega gaja …«

Slika 3: Veveričji gaj, Veveriček
posebne sorte (Makarovič, 1994: 2)

Literarna analiza slikanice

V slikanici Veveriček posebne sorte
je prikazano zunanje prizorišče, in
sicer je opisana dežela, ki jo
avtorica predstavi kot prostor, kjer
živi literarni lik, veveriček Čopko.
Ilustrator Marjan Manček je v
slikanici dogodke poudarjal, in sicer
tiste, ki so pomembni ali za bralca
ali pa za pripovedovalca. Ilustracije
je postavil na belo podlago brez
obarvanega ozadja.

.
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Kadar je bivališče prikazano
vizualno, ima bralec možnost
svobodne interpretacije. Prav tako
mladi bralci opise prizorišča
večkrat kar preskočijo. Ilustracije
zato prikazujejo opisano, večkrat pa
se zgodi, da je prizorišče prikazano
tako, kot ga vidi ilustrator
(Nikolajeva in Scott, 2001: 61-62).

Tako ilustracijo kot verbalni prepis
prikazujeta
harmonijo
med
verbalnim
in
vizualnim
prikazovanjem prizorišča, ki je
značilen za celotno slikanico.

Slika 4: Duplina, Veveriček posebne
sorte (Makarovič, 1994: 7)
»… prijetno bivališče v topli duplini
visoko v krošnji.« (Makarovič, 1994:
5)

KARAKTERIZACIJA
Preglednica 3: Analiza karakterizacije v slikanici Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994)

Analiza slikanice

Ilustracije in citati iz

po Marii Nikolajevi

slikanice

V slikanici je karakterizacija
glavnih junakov opisana vizualno,
saj ni veliko verbalnih opisov, sama
čustva pa so izražena tako verbalno
kot tudi vizualno. Ilustracije
prikazujejo tudi karakter junakov
(Nikolajeva, 2003: 12−13).

Literarna analiza slikanice

Strah veverička je tako v slikanici
prikazana verbalno, prav tako pa je
njegov strah z držo telesa,
pogledom, mimiko obraza viden
tudi vizualno.
Slika 5: Prestrašeni veveriček Čopko,
Veveriček posebne sorte (Makarovič,
1994: 12)
»Čopko je prestrašeno pogledal in se
poskušal pripraviti na skok.«
(Makarovič, 1994: 12)

Motiv izkrivljene tačke v slikanici
ni prikazan skladno, saj v besedilu
beremo, da ga tačka ovira ne primer
pri skakanju, ilustracija pa tega ne
prikazuje, saj sta obe tački enaki.

»Zunanji opisi literarnega lika so
lahko verbalni in vizualni, pri
čemer se lahko tudi potrjujejo ali
spodbijajo.« (Nikolajeva, 2003: 12)
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Slika 6: Veveriček Čopko, Veveriček
posebne sorte (Makarovič, 1994: 13)
»Ena tačka njenega veverička je bila
nenavadno skrivljena in tanjša od
drugih.« (prav tam)

Besedni komentarji lahko bralcu
zgodbo osvetlijo iz različnih
perspektiv (na primer imena
junakov), česar iz same ilustracije
brez verbalnega dodatka ne
moremo razbrati, zato je včasih
potrebno, da so na primer spoli pri
živalih označeni z zaimki, imeni …
(Nikolajeva, 2003: 12).

»Karakterizacija oseb je v slikanici
odvisna od besede in ilustracije, saj
mora tudi najbolj abstraktnim
osebam pripisati nekatere človeške
lastnosti, da jih lahko razumejo
mlajši bralci. Živalski literarni liki
so pogosta značilnost v mladinski
literaturi.« (Nikolajeva, 2003: 12)
»Središčni
položaj
poudarja
junakovo osrednjo vlogo v
zgodbi.« (Nikolajeva, 2003: 13)

»Veverica Puhanka je postala
mama!« (Makarovič, 1994: 2)
»Čopko je negotovo pogledal mamo,
…« (Makarovič, 1994: 11)

Avtorica Svetlana Makarovič je v
slikanici funkcijsko poimenovanje
oseb uporabila tako v povezavi s
telesom in telesnimi značilnostmi:
mama Puhanke, veveriček Čopko,
teta Replja, kot tudi za pozitivno
označevanje glavnih junakov.

»Puhanka se je zatekla k svoji teti,
modri Replji.« (Makarovič, 1994: 14)

Slika 7: Veveriček Čopko se uči,
Veveriček posebne sorte (Makarovič,
1994: 19)
»… ko je minilo poletje, je veveriček
Čopko postal najpametnejši in najbolj
izkušen veveriček, v vsem gozdu!«
(Makarovič, 1994: 19)
»…vse veverice so hodile k njemu po
nasvete, celo stara Replja, ki je bila
čisto nora nanj.« (Makarovič, 1994:
19)
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Veveriček je v sami zgodbi literarni
lik s posebnimi potrebami, in sicer
ima ukrivljeno tačko, kar ga ne
ovira pri navezovanju pristnih
prijateljih odnosov, učenju in
pridobivanju spretnosti in postane
celo najbolj izkušen veveriček v
Veveričjem gaju.
Je lik, ki nikoli ne odneha. Kljub
oviram, s katerimi se sooča v
življenju, se pobere in se nauči
novih stvari, pridobiva izkušnje in
svoja mnenja deli tudi z bolj
izkušeno, modro ter staro Repljo.
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»Psihološke opise je najbolje
izražati
verbalno.
Nekatere
lastnosti (npr. pogum, pamet) je
težko ponazoriti vizualno. Osnovna
čustva kot so sreča, strah in jeza pa
lahko izrazimo s kretnjami, držo in
obrazno mimiko.« (Nikolajeva,
2003: 12)

V zgodbi nastopa tudi literarni lik
mame Puhanke, ki predstavlja
mamo samohranilko. S tem
avtorica nakazuje, da tudi življenje
otrok ni brezskrbno, saj se v
sodobnem svetu velikokrat zgodi,
da je prisotna odsotnost očeta.
Zanimivo je, kako sta na začetku
zgodbe tako verbalno kot vizualno
prikazana njen ponos in sreča ob
rojstvu malih veveričkov.
Slika 8: Ponosna mama Puhanka,
Veveriček posebne sorte (Makarovič,
1994: 7)
»Oh, kako bo mama
ponosna!«
(Makarovič, 1994: 6)

Poznamo slikanice, kje je en lik
osrednja oseba, poznamo pa tudi
take, ki vključujejo vsaj dva, in
sicer to omogoča, da avtor prikaže
družbena čustva. V Veveričku
posebne sorte so ta čustva še
posebej izpostavljena, in sicer je
avtorica antropomorfizirala in s
tem uvedla široko paleto čustev,
tudi takšna, ki za ljudi niso niti
verjetna (Nikolajeva, 2013: 253).

Puhanka

»Pa še mama Puhanka se je na lepem
začela jokati, ko ji je postalo jasno, da
njen Čopko nikoli ne bo tak kot druge
veverice.«
(Makarovič, 1994: 14)

Slika 9: Modra Replja in mama
Puhanka, Veveriček posebne sorte
(Makarovič, 1994: 20)
»Mar ti nisem rekla? je nekoč skoraj
nadrla ponosno Puhanko, ki je z
borovim storžem skrbno krtačila
Čopkov kožušček, …« (str.20)

Slika 10: Stara Replja nahruli šojo,
Veveriček posebne sorte (Makarovič,
1994: 15)
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Mama Puhanka je obupala takrat,
ko jo je mali veveriček najbolj
potreboval, njeno pomoč in
razumevanje. Edino, česar je bila
takrat zmožna, sta bila tarnanje in
pesimizem.

Ko pa se je veveriček sam od sebe
(motiv samorastnika) naučil novih
stvari, ga je pa ljubeče krtačila in
bila ponosna nanj.

Teta Replja ima že v sami zgodbi
vedno en pridevnik, ki jo še
dodatno opiše: stara (v knjigi s to
besedo opisana dvakrat), modra (v
knjigi s to besedo opisana le
enkrat), s čemer avtorica nakazuje
na modrost in življenjske izkušnje,
ki jih imajo stari ljudje.
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Modrost stare Replje:
»Koliko je veveric, ki znajo izvrstno
skakati in plezati pa nič drugega! Zna
biti, da bo imel ravno Čopko dovolj
časa, da se nauči česa boljšega.«
(Makarovič, 1994: 15)

Šoja je v knjigi, čeprav ima vlogo
stranskega lika, tudi lik gozdne
opravljivke, kar je nakazano tudi z
ilustracijo. Zelo je privoščljiva in
želi vsem takoj sporočiti, kaj se je
zgodilo. Prikazana je tako, da leti iz
leve proti desni, s široko odprtim
kljunom in je narisana čez skoraj
celo stran.
Slika 11: Šoja, ki kriči novico,
Veveriček posebne sorte (Makarovič,
1994: 3)

»Ste slišali, ste slišali, najmlajši
veveriček iz Puhankinega gnezda ne
more skakati, ker mu je tačka čisto
narobe zrasla.« (Makarovič, 1994:
14)

Njena slika se pomanjša in leti iz
desne proti levi, se pravi beži, ko jo
nahruli Replja.

Slika 12: Šoja, ki beži od Replje,
Veveriček posebne sorte (Makarovič,
1994: 14)
»V slikanici nastopajo liki, ki v
besedilu služijo kot ozadje.«
(Nikolajeva, 2001: 12).
Značilnost bralcev je, da postavam,
ki so ilustrativno prikazane večje,
takoj pripisujemo večjo moč, višji
položaj …, manjše prikazane like
pa
v
takšnem
kontekstu
spregledamo (Nikolajeva, 2003:
13)

Slika 13: Zajčja družina, Veveriček
posebne sorte (Makarovič, 1994: 4)
»Zajčja družina je veselo zmrdala z
gobčki: Kar pet novih veveric,
imenitno! Le brž naj zrastejo, da se
bomo lahko skupaj lovili pa skrivali!
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V pravljici nastopajo literarni liki,
poosebljene živali, ki nastopajo
skupinsko/množinsko:
zajčki,
ostale veverice, miške in lisica.
Nekateri liki so dodani zgolj
dekorativno in ne vplivajo na potek
zgodbe. Verbalno in vizualno so
prikazani le takrat, ko je opisana
igra med njimi in veveričkom.
Kljub temu pa nam sama ilustracija
ne prikaže, ali jih je ilustrator
postavil v ozadje zato, da bi tako
prikazal njihovo manjšo moč.
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Slika 14: Mišja družina, Veveriček
posebne sorte (Makarovič, 1994: 5)
»Pa ne samo zajci, tudi miške, ki so
bile velike prijateljice vevric, so se
silno razveselile in radovedno
oprezovale pod košato smreko, …«
(prav tam)
Ilustracija lisice je v slikanici
povečana, s čimer je prikazana
njena moč, vendar na način, ki je
nekoliko posmehljiv in omogoča
nekoliko norčevanja iz nje.

Slika 15: Lisica, Veveriček posebne
sorte (Makarovič, 1994: 6)
»In ko bodo znali z ostalimi zobki že
mojstrsko oglodati storž in ga spretno
zalučati tako, da bo priletel ravno
lisici na bučo!«

Ilustracija
omogoča
prikaz
prostorskega razmerja in prikaz
psihološkega
odnosa
likov.
Opazovati je potrebno velikost in
postavitev likov, saj le-to omogoča
prikaz medsebojnih odnosov,
psiholoških lastnosti ali pa le
trenutno razpoloženje (Nikolajeva:
2003: 12−13).

Vloga kosa v slikanici ni
zanemarljiva,
saj
veveričku
predstavlja pot iz težke situacije in
pomembno vpliva na sam razplet
zgodbe.
Kos veveričku prenese
pomembno sporočilo.

Slika 16: Veveriček Čopko in kos,
Veveriček posebne sorte (Makarovič,
1994: 17)
»Nekatere reči ti uspejo, druge pač ne.
Ampak vsako je treba poskusiti, veš.«
(Makarovič, 1994: 16)
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PERSPEKTIVA
Preglednica 4: Analiza perspektive v slikanici Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994)

Analiza slikanice

Ilustracije in citati iz

po Marii Nikolajevi

slikanice

Perspektiva v slikanici ni najširša,
saj bralec lahko vidi le del
celotnega prizorišča, kar pomeni,
da so v slikanici izpostavljeni le
pomembnejši liki in dogodki.
Slikanica
je
pripovedovana,
tretjeosebna.
Ilustracije
so
podkrepljene še z verbalnimi opisi,
kar je v pomoč otrokom pri
razumevanju zgodbe. Perspektivo
je ilustrator upodobil s povečanjem
in pomanjšanjem slik, žabjo
perspektivo, uporabil je ilustracije v
obliki lešnika … (Nikolajeva, 2003:
13−14)

Literarna analiza slikanice

Žabja perspektiva je prikazana na
ilustraciji, razberemo pa jo lahko
tudi iz sobesedila.

Slika 17: Zajčki, ki gledajo iz žabje
perspektive (Makarovič, 1994: 11)
»Čopko je negotovo pogledal mamo,
potlej pa navzdol, kjer so ga na jasi,
globoko globoko spodaj čakali štirje
zajčki …«

Ilustracija, ki spominja na lešnik.

Slika 18: Ilustracija v obliki lešnika,
Veveriček posebne sorte (Makarovič,
1994: 21)
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ČAS IN GIBANJE
Preglednica 5: Analiza časa in gibanja v slikanici Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994)

Analiza slikanice

Ilustracije in citati iz

po Mariji Nikolajevi

slikanice

V slikanici je čas predstavljen tako
vizualno kot tudi verbalno, kar se v
sami slikanici včasih pojavlja kot
odvečen podatek, ki na sam razplet
zgodbe nima nobenega vpliva
(Nikolajeva, 2003 ).

»Tih aprilski dežek …, ko je v rano
jutro zavreščala šoja …«
(Makarovič, 1994: 2)
»In ko je minilo poletje, …«
(Makarovič, 1994: 19)

Literarna analiza slikanice

Zgodba točnega časa nima, lahko
ga pa določimo okvirno, in sicer od
aprila do jeseni. To je čas, ki ga
glavni junak Čopko potrebuje za
odraščanje in sprejemanje svoje
drugačnosti ter dokazovanja, da
kljub vsemu zmore.
Zgodba se ne konča, veveriček
Čopko jo pripoveduje spet od
začetka. Zgodba je zaradi časovnih
preskokov analitična.
Slikanico, v kateri se vsebina
ponavlja v krogu, imenujemo
postmodernistična slikanica.

Slika 19: Začetek slikanice, Veveriček
posebne sorte (Makarovič, 1994: 2)
»Tih aprilski dežek je rosil na
smrekovje Veveričjega gaja, …«
(Makarovič, 1994: 2)

Slika 20: Konec slikanice, Veveriček
posebne sorte (Makarovič, 1994: 22)
»Veveriček pa je pripovedoval
prelepo zgodbo, ki se je začela takole:
Tih aprilski dežek je rosil na
smrekovje Veveričjega gaja …« (prav
tam)
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MODALNOST
Preglednica 6: Analiza modalnosti v slikanici Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994)

Analiza slikanice

Ilustracije in citati iz

po Mariji Nikolajevi

slikanice

Slikanico Veveriček posebne sorte
bralec dojema tako subjektivno kot
objektivno, saj je situacija veverička
Čopka, če odstranimo poosebitev,
zgodba realnega sveta. Zgodba je
tako dvoplastna, saj se prepletata
realen in irealen svet. (Nikolajeva,
2003: 20)

Literarna analiza slikanice

Ideja za slikanico Veveriček posebne
sorte (Makarovič) izhaja iz realnega
sveta, saj prikazuje otroke s
cerebralno paralizo.

Slika 21: Prestrašeni veveriček
Čopko, Veveriček posebne sorte
(Makarovič: 12)

PARABESEDILO
Preglednica 7: Analiza parabesedila v slikanici Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994)

Analiza slikanice

Ilustracije in citati iz

po Mariji Nikolajevi

slikanice

Literarna analiza slikanice

6.1.8.1 FORMAT
Format slikanice omogoča prijetno
srečevanje s slikanico.

Format knjige je 23,5 X 21,5 cm,
njegova usmerjenost je ležeča.
»Ležeča
pozicija
omogoča
horizontalno pripovedovanje in je
najboljši način za upodabljanje
prostora in giba.« (Nikolajeva in
Scott, 2001: 242).

Slika 22: Slikanica, Veveriček
posebne sorte (Makarovič, 1994)
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6.1.8.2 NASLOV
Naslov ustreza vsebini knjige in
omogoča, da razberemo zgodbo,
ob tem pa zaradi njegove
nevtralnosti ni razvidno, ali je
namenjena deklicam ali fantom.
(Nikolajeva in Scott, 2001:
242−245).

Slika 23: Naslov, Veveriček posebne
sorte (Makarovič, 1994: 1)

Naslov je napisan z velikimi
tiskanimi črkami, z različnimi
barvami in z ročno pisavo. Vsi ti
elementi dajejo vtis razigranosti in
sproščenosti. Izvemo tudi, kdo je
glavni junak, in sklepamo lahko, da
so glavni junaki živali.

6.1.8.3 NASLOV IN NASLOVNICA
Naslovnica je sestavljena iz slike
in naslova. Skladni sta, kadar so
uporabljene pri obeh podobne
barve in prikazujeta enako
vsebino (Nikolajeva in Scott,
2001: 245−247).

Ilustracija na naslovnici prikazuje
veverico, ki je razigrana in vesela.
Ob njej je prikazan tudi kos, kar nam
pove, da bodo v zgodbi nastopale
živali, njegova drža pa nakazuje, da
bo imel v slikanici pomembno
vlogo. Prav tako listi in gozdni
plodovi napovedujejo, da bo kraj
dogajanja gozd.

Slika 24: Naslovnica, Veveriček
posebne sorte (Makarovič, 1994)

6.1.8.4 SPREDNJI IN ZADNJI LISTI
Sprednji in zadnji listi so pogosto
beli ali jih slikanica sploh ne
vsebuje. Na njih lahko večkrat
opazimo glavni literarni lik in
dodatne informacije o slikanici
(Nikolajeva in Scott, 2001:
247−250).

»To knjigo poklanjava otrokom s
cerebralno paralizo.« Podpisana
Svetlana Makarovič in Marjan
Manček (Makarovič, 1994).

Sprednji in zadnji listi so oranžne
barve, le da je na sprednjem listu, za
razliko od zadnjega, napisano
posvetilo.

6.1.8.5 ZADNJA PLATNICA
Zadnje platnice slikanic so
pogosto opremljene s podatki o
avtorju, s kratkim povzetkom
zgodbe,
ocenami
slikanice,
priporočili bralcem, včasih pa so
platnice
namenjene
tudi
didaktičnim
nalogam
in
izobraževanju otrok (Nikolajeva
in Scott, 2001: 247−250).

Zadnja platnica, ki jo je avtorica
namenila za svojo avtorsko pesem,
je vijolična. S tem je poudarila, da
smo vsi, ne glede na morebitne
primanjkljaje ali posebnosti, vedno
ljubljeni.

Slika 25: Zadnja platnica slikanice,
Veveriček posebne sorte (Makarovič,
1994)
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6.1.8.6 INTRAIKONIČNO BESEDILO
Eden od načinov interakcije
besedila v ilustraciji je funkcijsko
ločevanje slike in besedila.
Ilustrator tako poskrbi, da so
ilustracije
skozi
zgodbo
postavljene med besedilom, celo
znotraj njega, nad njim …, vendar
tako, da s tem ne vplivata drug na
drugega (Nikolajeva in Scott,
2001: 235−239).

Ker ilustracije ne posegajo v
besedilo, omogočajo in dajejo
preglednost sami vsebini.

Slika 26: Ilustracija nad besedilom in
pod njim, Veveriček posebne sorte
(Makarovič, 1994: 12)

Slika 27: Ilustracija med besedilom,
Veveriček posebne sorte (Makarovič,
1994: 13)
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VEVERIČEK

POSEBNE

SORTE

(MAKAROVIČ) Z ILUSTRACIJAMI MARJANA MANČKA (1994)
IN ILUSTRATORKE DAŠE SIMČIČ (2007)
Preglednica 8: Primerjava slikanic Veveriček posebne sorte ilustratorja Marjana Mančka (1994) in ilustratorke
Daše Simčič (2007)

Veveriček posebne sorte
(Svetlana Makarovič)

Veveriček posebne sorte
(Svetlana Makarovič)

Marjan Manček (1994)

Daša Simčič (2007)

IZVOR SLIKANICE
Umetna.

Umetna.

ZAHTEVNOSTNE STOPNJE SLIKANICE
Knjiga s tankimi listi.

Knjiga s tankimi listi.

TIPI SLIKANICE GLEDE NA USTVARJALNI POSTOPEK
Slikanica, pri kateri sta soavtorja stalna sodelavca.

Slikanica, pri kateri soavtorja nista stalna sodelavca
(primaren je besedni del, likovno ustvarjanje pa nadaljnji
postopek).

RAZPOREDITEV BESEDILA IN ILUSTRACIJ V SLIKANICI
Klasična slikanica.
Likovni in besedni del strani sta v slikanici razdeljena
sorazmerno.

Slikanica, pri kateri se ilustracija razlije čez rob.
Besedilo v slikanici je razdeljeno na 9 obširnejših enot, ki
so postavljene v samo ilustracijo.

Slika 28: Sorazmerje ilustracije in besedila, Veveriček
posebne sorte (Makarovič: 1994: 22)

Slika 29: Ilustracija, ki se zlije čez rob, Veveriček posebne
sorte (Makarovič, 2007: 22)
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IZBOR BESEDILA V SLIKANICI
Kratka proza v slikanici.

Kratka proza v slikanici.

FUNKCIJSKA ZMOŽNOST SLIKANICE
Leposlovna.

Leposlovna.

INTERAKCIJA MED BESEDILOM IN ILUSTRACIJO
Simetrična interakcija besede in slike (ilustracije in
besedilo pripovedujejo isto zgodbo), pri čemer zaradi
postavitve (pod besedilo, nad besedilo) ilustracije ne
zasedajo celotne strani.

Nezdružljiva ali kontradiktorna interakcija, kar pomeni,
da likovna pripoved besedni večkrat nasprotuje
(Nikolajeva, 2003).

Slikanica.

Slikanica/ilustrirana knjiga.

ILUSTRACIJE V SLIKANICI
Risbe s tehniko akvarela, barvni znaki s stalnimi
barvami, ki izražajo tudi razpoloženje (sonce je vedno
rumeno, nebo modro, trava zelena ...).
Sama zgodba zaradi ilustracij in igrivih elementov
deluje lahkotno (sonce je personificirano). Veliko je
prizorov, ki prikazujejo pozitivno razpoloženje, tisti,
ki prikazujejo stisko, so narisani pomanjšano. Prav
tako ilustracije ne prikazujejo Čopkove drugačnosti,
saj se ukrivljena tačka na njih ne vidi.

Ilustracije so naslikane na večje enovite barvne ploskve.
Na ilustracijah je vidna tesnoba junaka.
Motivi so upodobljeni s kompozicijo ilustracij in z
barvami (rumeno, zeleno, rjavo in z njihovimi odtenki), ki
prikazujejo stisko in žalost glavnega junaka.

Slika 31: Veveriček in kos, Veveriček posebne sorte
(Makarovič, 2007: 17-18)
Slika 30: Veveriček in kos, Veveriček posebne sorte
(Makarovič, 1994: 17)
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NASLOVNICA SLIKANICE
Na naslovnici so zapisani naslov slikanice, avtorica in
ilustrator.
Ilustracija ni identična nobeni od ilustracij v slikanici.
Naslov je napisan z različnimi barvami (oranžna,
rumena, zelena, črna), deluje razigrano in podaja vtis,
kot da je napisan na roko. Slika je nad naslovom.
Naslovnica napove zgodbo o veveričku, kosu in tudi
nakaže kraj dogajanja: gozd.

Slika 32: Naslovnica ilustratorja Mančka, Veveriček
posebne sorte (Makarovič, 1994)

Na naslovnici so zapisani naslov slikanice, avtorica,
ilustratorka in ime založbe.
Ilustracija na naslovnici je ponovljena četrta ilustracija
slikanice. Naslov je napisan z dvema različnima barvama
(oranžna in rjava) in skupaj s fontom ne deluje posebej
privlačno. Prav tako se razlije čez rob, na zadnjo stran
naslovnice. Naslov in ilustracija delno napovedujeta samo
vsebino zgodbe, in sicer imamo občutek, da bo zgodba
pripovedovala o plahem veveričku, dogajala pa se bo v
gozdu (drevo).

Slika 33: Naslovnica ilustratorke Simčič, Veveriček
posebne sorte (Makarovič, 2007)

BESEDILO V SLIKI
Besedilo ni vstavljeno v nobeno od ilustracij.

Besedilo je vstavljeno v ilustracijo, kadar se ta preliva čez
obe strani.

FORMAT SLIKANICE
21,5 x 23,5 cm, ležeča.

17,5 x 24,5 cm, pokončna.

SLOVENSKA SLIKANICA V SVETOVNEM PROSTORU
Izvirna slovenska slikanica (besedni in likovni
ustvarjalec sta Slovenca).

Izvirna slovenska slikanica (besedni in likovni ustvarjalec
sta Slovenca).
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7 IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZA SEZNANJANJE S
TEMATIKO DRUGAČNOSTI
7.1 PRVI STIK S SLIKANICO VEVERIČEK POSEBNE SORTE
(MAKAROVIČ, 1994) NA PRAZOVANJU DNEVA MLADINSKE
KNJIŽEVNOSTI
Dan mladinske književnosti smo v našem vrtcu praznovali 3. aprila 2017. Vsem otrokom iz
vrtca sem pripravila projekcijo z ilustracijami iz slikanice Veveriček posebne sorte (Makarovič)
ilustratorja Marjana Mančka (1994). Za to slikanico sem se odločila zgolj zaradi tega, ker me
slikanica spremlja že od šolskih klopi in sem nanjo navezana, hkrati pa se mi zdijo ilustracije
zanimive, pozitivne in živih barv.

Slika 34: Dan mladinske književnosti, Vrtec Agata, april 2017

Po pogovoru o vsebini sem z vsakim otrokom iz skupine Čebel individualno opravila intervju.
Vprašala sem jih: »Kaj pomeni biti drugačen? Ali je dobro biti drugačen in zakaj tako meniš?«

Izjave otrok:
Otrok 1: »Hana je drugačna, ker nisva enako veliki. Dobro je biti drugačen zato, da nismo vsi
isti.«
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Otrok 2: »Tisa, ker sem manjša kot ona. Da, zato da se ne zmešamo vsi.«
Otrok 3: »To, da si drugačen pomeni … Ti si čist drugačna, ker nisi levičarka. Ja je, zato, ker
bi bilo grozno, da bi bili vsi isti in če bi bili zmešani, nas ne bi najdl.«
Otrok 4: »Drugačen pomeni, da se lahko dvigneš in da lahko plezaš po vrvi. Da, zarad tega
ker počneš drugačne stvari kot ostali.«
Otrok 5: »Ker plezam na drevo. Da, da smo prijatelji.«
Otrok 6: »Drugačna sem, ker ne znam plezati po vrvi. Da, da se ne mešamo.«
Otrok 7: »Da znam narediti splav. Da, da delamo drugačne stvari.«
Otrok 8: »Da je eden, je drugačen od drugega. Da, zato da recimo če sta dva enaka imena, da
en pokliče in ne vedo kerga pokliče pa jih po videzu loči.«
Otrok 9: »Drugačen, da en nima enga prsta. Ne, ker potem ne mormo delat istih stvari.«
Otrok 10: »Drugačen je tisti, ki ne zna plezati po vrvi. Da, zato da eni neki znajo, eni pa ne.«
Otrok 11: »Andraž, ker sem večji od njega. Da, da se lahko igramo različne stvari.«
Otrok 12: »Da hitro tečeš. Da, zarad tega ker pol bi te lahko kdo zamenjal.«
Otrok 13: »Nekdo, ki ni tak kot jaz. Ne, ker se potem nekateri nočejo igrat.«
Otrok 14: »Drugačen pomeni, da drugače ješ. Da, ker drugačno delamo.«
Otrok 15: »Drugačna sem, ker ne maram jogurta. Da, ker se igramo potem različne igre.«
Otrok 16: »Jaz sem drugačen od drugih, ker hitro tečem. Da, zato da ne delamo istih stvari.«
Otrok 17: »Ker ne znam plezat na drevo. Da, ker ima vsak drugo glavo.«
Z vprašanji sem želela otroke spodbuditi k razmišljanju o drugačnosti in ugotoviti, kaj si oni
pod tem pojmom predstavljajo oziroma kaj zanje pomeni biti drugačen.
Otroci so svoje občutke o drugačnosti narisali na list papirja in sebe narisali kot osebo, ki je
drugačna, a kljub vsemu nekaj posebnega.
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Slika 35: Jaz sem drugačen, april 2017

Slika 36: Mi smo drugačni, april 2017

Otroci so ob poslušanju pravljice uživali, kar se je pokazalo pri skupni evalvaciji, ki smo jo
izvajali z barometrom. Barometer je neke vrste lestvica, na desno stran igralnice smo prilepili
vesel obraz, na levo stran žalosten oziroma nezadovoljen obraz. Otroci so s pomikom na desno
ali levo stran barometra ocenili, kako jim je bila slikanica všeč, in svojo odločitev tudi
utemeljili.
Otroke je pravljica popeljala v pravljični svet Čopka. Med poslušanjem so bili umirjeni in zelo
motivirani. Pravljično vzdušje sta ustvarila tudi primerno zatemnjen prostor in vživeto
pripovedovanje pravljice. Otroci so povedali, da se jim je veveriček Čopko na začetku pravljice
smilil, ker je imel skrivljeno tačko. Obenem jih je bilo strah, kaj se bo z njim zgodilo. Bili so
jezni na Puhanko, ker ga ni imela rada, čeprav je njegova mama. Najbolj pa jim je bilo všeč to,
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da je veveriček na koncu delal druge, bolj zanimive stvari, ter na ta način postal najpametnejši
veveriček v vsem gozdu.
Pri intervjuju so vsi otroci podali svoje mnenje o drugačnosti. Opazila sem, da so se zelo
osredotočali na zunanji videz in na stvari, ki jih zmorejo ali pa ne. Otroci so skozi intervju
pokazali, da se zavedajo, da niso vsi enaki in zakaj je to tudi dobro. Le pri enem dečku smo
glede na odgovor domnevala, da mogoče ni razumel vprašanja in sem ga poskušala spodbuditi
s podvprašanji, in sicer: »Zakaj si ti nekaj posebnega? Kako bi se ti zdelo, če bi vsi bili isti in
bi se vsi želeli igrati z istimi igračami?« Kljub temu je deček še vedno vztrajal pri enakem
odgovoru. Omenjenega dečka smo za opazovanje izbrali tudi zaradi njegove postave (večji in
močnejši od drugih otrok) in karakterja (od hitro vzkipljivega do zelo mirnega, sramežljivega).
Opazovanje dečka (v nadaljevanju: deček A) je potekalo skozi celoten proces seznanjanja,
sprejemanja in razumevanja drugačnosti, vendar le za namene diplomske naloge.

7.2 DEJAVNOSTI

ZA

SEZNANJANJE,

DOJEMANJE

IN

RAZUMEVANJE DRUGAČNOSTI

OGLED

LUTKOVNE

PREDSTAVE

VEVERIČEK

POSEBNE

SORTE

(MAKAROVIČ, 2008)
Otrokom smo poskušala pravljico Veveriček posebne sorte (Makarovič, 2008) podati na
različne načine in eden od načinov, ki je otrokom iz skupine Čebel blizu, je dramska igra. Zato
sem se odločila, da z možem zaigrava lutkovno predstavo pravljice Veveriček posebne sorte
(Makarovič, 2008).
Otroci so v predstavi uživali, kar je bilo razbrati iz njihovih pogledov in odziva. Podrobno so
spremljali vsak premik veverička, se vživljali v njegova čustva in se tako z njim veselili in
žalostili. Pokazali so veselje, ko je bil vesel tudi Čopko. Pokazali so tudi zaskrbljenost in
obenem žalost. Njihova empatija je bila neverjetna. Ko se je kdo izmed otrok oglasil, da bi kaj
pokomentiral, so ga drugi ustavili. S tem so pokazali, da jih zdaj ne sme nič motiti, da so
resnično vpeti v predstavo. Spremljala jo je tudi glasba, ki je naredila svoj čar. Glasba gozda je
otroke iz igralnice resnično popeljala v prostor, kjer Čopko živi.
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BRALNA ZNAČKA »V ZGODBI VEVERIČEK POSEBNE BI BIL …«
Otroci vsako leto v vrtcu opravljajo bralno značko in tudi letos ni bilo nič drugače. Otroci so za
tretjo bralno značko domov odnesli slikanico Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994) z
navodilom, naj jo s starši skupaj preberejo, razmislijo o tem, kateri literarni lik bi bili v zgodbi
Veveriček posebne sorte, in izdelajo lutko. Kar 17 otrok od 21 je doma izdelalo lutko literarnega
lika veverička Čopka, ker jim je bil najbolj všeč in je bil na koncu najboljši veveriček med
vsemi drugimi vevericami. Štirje otroci so izdelali lutko kosa, za kar so se odločili, ker je
veverička naučil peti in je bil prijazen z njim. Otroci so vsebino zgodbe skozi druge dejavnosti
že dobro spoznali, vendar sva jih vseeno povprašali, če bi kdo želel povedati vsebino slikanice
pred drugimi otroki. Takoj so se javili dve deklici in en deček.

Slika 37: Deček in kos, maj 2017

Slika 38: Deklica in veveriček Čopko, maj 2017

40

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Tina Mlinar Rozinger – diplomsko delo

Večina otrok se je v irealni situaciji vživela v literarni lik veverička Čopka. Zdel se jim je močan
in iznajdljiv. Je veveriček, ki ga ni ničesar strah, je pogumen in si vse upa. Zanimivo je bilo, da
so bili prav vsi narejeni veverički veseli. Njihovi obrazi so bili nasmejani, oči žareče. Otroci so
s tem dokazali, da so na strani veverička Čopka, čeprav je drugačen in ima zlomljeno tačko.
Njegova tačka skoraj ni bila opazna, mnogo bolj sta bila opažena Čopkov značaj in njegova
ljubezen do življenja. Čopko je v njih sprožil močna čustva in se jih resnično dotaknil. S tem
so pokazali tudi razumevanje drugačnosti – vsak na svoj edinstven način.

SOCIALNE IGRE

7.2.3.1 Sestavljanje zgodbe Veveriček posebne sorte (Makarovič, 1994) v ustrezno
zaporedje

Slika 39: Urejanje ilustracij v pravilno zaporedje, maj 2017
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Slika 40: Ilustracije so urejene v pravilnem zaporedju, maj 2017

Otroci so pri skupinski dejavnosti prikazali sposobnost dogovarjanja. Obenem so se naučili
osebne interese podrediti cilju skupine. Zanimivo jih je bilo opazovati, kako so se v obeh
skupinah dogovorili, kakšen način pripovedovanja bodo imeli. Vsak otrok je namreč predstavil
en del zgodbe. Na ta način so bili v pripovedovanje vključeni vsi – tako bolj zgovorni kot tudi
tisti, ki so že po naravi malce bolj sramežljivi. Zgodbi so otroci pripovedovali zelo doživeto,
tekoče in čustveno. Med njimi ni bilo nobenega pregovarjanja ali seganja v besedo. Prav vsak
izmed njih je imel svoj del zgodbe, ki jo je s ponosom predstavil, drugi otroci pa so mu dali v
celoti to možnost. Po končani dejavnosti se je otrokom videlo, da so bili zadovoljni s svojim
pripovedovanjem.

7.2.3.2 Rjavi veveriček
Otroci se posedejo v krog. Najbolje je, da igro začne vzgojiteljica in pove svoje ime, otroku, ki
sedi na njeni desni, pa reče: »Ti si rjavi veveriček.« Otrok odgovori: »Ne, jaz nisem rjavi
veveriček, jaz sem (ime otroka).« Nato se obrne k otroku na njegovi desni in reče: »Ti si rjavi
veveriček.« Igra se nadaljuje, dokler ne pridejo vsi na vrsto.
Socialna igra Rjavi veveriček je bila za otroke zabavna, ker je bila izvedeno malo drugače kot
so že vajeni, kot različica Zelenega krokodila. S to igro smo želeli, da bi se otroci na različne
načine predstavili svojim prijateljem v skupini in s tem tudi sebe doživeli kot edinstvene.
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7.2.3.3 Ali se spomniš Veverička posebne sorte?
Poslušanje radijske igre Veveriček posebne sorte. Po poslušanju je sledil razgovor.
Kakšen bi bil svet, v katerem bi bili vsi enaki?
Kakšni bi bili, kako bi se počutili?
Zakaj se trudimo biti podobni drugim?
Otroci so največkrat odgovarjali, da bi se jim tak svet zdel zmešan, dolgočasen, enak, brezvezen
in čuden. V svetu, kjer bi bili vsi enaki, bi se otroci počutili zbegane, vsega bi zmanjkalo, ker
bi vsi želeli iste stvari, bilo bi čudno, ne bi se počutili dobro, vedno bi bilo isto, ker bi vsi imeli
ista imena. Nekaterim otrokom (4 od 21 otrok) pa je bila ideja o enakem svetu zanimiva. Rekli
so, da bi tak svet bil vesel, zabaven in dober, ker bi bile vsem všeč iste stvari, igrali bi se iste
igre. V takem svetu bi se počutili dobro, ne bi se kregali, bili bi veseli.

ODGOVORI
Po razgovoru smo uporabila metodo zamenjave vlog, kjer smo otrokom ponudili lutke literarnih
likov iz zgodbe in gledališče za sceno.

Slika 41: Lutkovna predstava v izvedbi otrok, maj 2017

Zelo smo bili presenečeni, kako so se otroci pri tovrstnem delu še bolj sprostili in se v like
vživeli s pomočjo lutk. Med njimi je kar završalo. Njihov besedni zaklad je oživel in dialogi
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med lutkami so se kar vrstili. Tudi manj zgovorni otroci so se odprli. Na nek način so zaživeli.
Njihov svet bi bil srečen in vsi bi se imeli radi. Vsi bi bili zdravi in med seboj prijatelji. In če
bi kdo potreboval pomoč, bi mu otroci takoj pomagali. Zanimivo je bilo tudi to, kako so se učili
žvižgati. Dva dečka v skupini zelo lepo žvižgata in sta skozi igro učila tudi druge.

7.2.3.4 Ali imaš rad/a prijatelje? Kakšne pa?
Otroci se s stoli posedejo v krog. Eden od otrok stopi v krog (na začetku najbolje vzgojiteljica),
en stol naj bo odveč. Otrok v krogu vpraša prijatelja: »Ali imaš rad/a prijatelje?« Prijatelj
odgovori: »Ja.« Otrok v krogu postavi novo vprašanje: »Kakšne pa?« Prijatelj na primer
odgovori: »Takšne, ki radi ližejo sladoled, ...« Vsi tisti otroci, ki mislijo, da imajo navedeno
lastnost, vstanejo in zamenjajo mesto na stolu. Nato vprašanja zastavlja otrok, ki je ostal brez
svojega stola (Turnšek, 2004: 33).

Slika 42: Otrok sprašuje: »Imaš rad prijatelje? Kakšne pa?«, maj 2017

44

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Tina Mlinar Rozinger – diplomsko delo

Slika 43: Takšne, ki radi hodijo v vrtec, maj 2017

Otroci so s to igro spoznali, da so si v marsičem podobni in tudi različni. Največkrat so se v
začetku spraševali po sladkih stvareh, jedeh, ki jih radi jedo. Nekateri so kasneje dejali tudi, da
imajo radi takšne prijatelje, ki radi hodijo v hribe, na morje, ki radi kolesarijo, plavajo, smučajo
... Med njihovimi skupnimi stvarmi so bile tudi razne igre: plišaste igrače, lego kocke,
sestavljanke, razne družabne igre ... Otroci so dokazali, da njihova domišljija res nima meja.
Obenem pa smo izvedeli, kaj njim veliko pomeni, kaj jih veseli in v njih vzbuja pozitivne
občutke. Čeprav je vsak otrok individualen, imajo veliko skupnih lastnosti.

7.2.3.5 Potovanje v gozd
V igralnici smo z barvnim lepilnim trakom označili nekaj krogov, ki so predstavljali različna
drevesa. Cela skupina je potovala od drevesa do drevesa in v vsaki je ostalo nekaj otrok z
določenimi značilnostmi: barva oči, temni lasje, drevo dečkov, drevo deklic, veseli otroci,
žalostni otroci, otroci, ki se radi igrajo s kockami, dojenčki, kuhajo ... Ko so se razporedili, so
se otroci s skupnimi lastnostmi pozdravili z objemom. V vlak o se večkrat vrnili in se večkrat
razvrstili glede na različne kriterije (Turnšek, 2004: 34).
Pri potovanju v gozd so otroci opazili, da so različni in hkrati podobni, žalostni, veseli, imajo
radi različne igre. Komaj so čakali, da se dogovorimo, po katerih kriterijih se bodo razvrščali.
Nekateri so imeli težave s postavitvijo na ustrezno postajo. Drugi otroci so jim pomagali
oziroma jim svetovali predvsem pri lastnosti 'barva oči'. Tu je bilo sodelovanje ključnega
pomena. Igro so želeli večkrat ponoviti in se vedno znova vračati v vlak. Otroci so bili ob
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razvrščanju v vagone včasih tudi presenečeni nad tem, kako so si podobni in nad tem, da so jim
všeč iste stvari. Tudi objemi so bili prijetni in nevsiljivi. V krogu so postali skupina, ki je kljub
drugačnosti enaka. In otrokom je bilo to zelo všeč.

7.3 OBISK PRIJATELJICE LENE S CEREBRALNO PARALIZO
POGOVOR Z LENO
V jutranjem krogu se nam je v mesecu maju pridružila moja 33-letna prijateljica Lena, ki jo že
od rojstva spremlja cerebralna paraliza. Otroci so jo toplo sprejeli in jo takoj povabili v krog.
Vsak otrok v skupini ji je želel zastaviti eno vprašanje. Vprašanja so bila različna in so se v
večini primerov navezovala na to, kaj lahko dela in kako.
Vprašanja otrok:


Kako nabiraš rože?



Kako se oblečeš?



Kako dvigneš kamen?



Kako se obuješ?



Kako se voziš s kolesom?



Ali se voziš tudi s skirojem?



Kako si zapneš gumbe?



Kako si zavežeš vezalke?



Kako pripraviš pribor?



Kako greš spat?



Imaš kakšne težave z zapenjanjem gumbov?



Ali voziš avto?



Kako rišeš?
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Slika 44: Pogovor z Leno, maj 2017

IZDELAVA VERIGE DRUGAČNOSTI
Z Leno smo se igrali socialno igro Rjavi veveriček, da smo se me sabo spoznali. Leni so
zastavili različna vprašanja, česa ona ne more početi ali kaj težje dela. Povedala je, da ne more
preskakovati kolebnice, plezati po vrvi in da težko lupi krompir. Vse druge dejavnosti opravlja
z levo roko, tako kot drugi z desno. Otroci so ji opisali, česa oni ne morejo narediti. Izdelali
smo verigo drugačnosti, kjer je vsak otrok narisal in opisal, v čem je drugačen od ostalih.
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Slika 45: Lena in otroci ustvarjajo vsak svoj del verige, maj 2017

Slika 46: Naši deli verige drugačnosti, maj 2017
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Slika 47: Sestavljanje verige drugačnosti, maj 2017

Otroci so se srečali z drugačnostjo, ki pa jih ni »vrgla iz tira«. Ob druženju so bili pozitivno
radovedni, spoštljivi in ob tem prišli do ugotovitev, da smo prav vsi drugačni in posebni. Dobro
je bilo, da so se s pomočjo različnih iger sami srečevali z gibalno oviranostjo in tako začutili,
za kaj so prikrajšani taki ljudje. Te izkušnje so jim pomagale tudi razumeti Leno.
Otroci so bili z Leno dalj časa. Na začetku so bili malenkost zadržani in so jo samo opazovali.
Med njimi pa ni bilo nobenega posmehovanja. Prav nasprotno – že po nekaj minutah pogovora
smo med njimi lahko zaznali občutke občudovanja. Njena sproščenost je v njih prebudila
veselje in nove poglede na življenje. Začetno zadržanost pa je hitro nadomestila otroška
radovednost in začelo se je zastavljanje njihovih iskrenih vprašanj.
Ugotovili smo, da pri obisku otroci niso bili šokirani nad Lenino drugačnostjo, da so jo sprejeli
običajno. S svojimi vprašanji so bili radovedni in skozi igro so ugotovili, da so ji nekatere reči
všeč, druga pa ne, tako kot njim. Predvsem je Lena nanje tudi verbalno zelo pozitivno vplivala.
Z njenimi besedami so spoznali, da če so nekje omejitve, ni rečeno, da je človek omejen na
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vseh področjih. Pokazali so pozitivna čustva, niso se ustrašili, ampak so bili pozitivno začudeni
nad tem, kaj vse kljub svoji hibi lahko počne.
Obenem naj omenim še dečka A, ki ga opisujemo v diplomski nalogi. Dečku je bila že v začetku
zelo všeč ideja, da bi bili vsi enaki, da bi se vsi enako igrali, počeli enake stvari ... Drugačnost
mu nekako ni bila blizu, čeprav sam predvsem vizualno v skupini najbolj izstopa. Skozi ves
proces sprejemanja drugačnosti, skozi vse vaje, igre, dejavnosti, se je na koncu le pokazal
napredek. Deček je spoznal, da pa res ni prijetno, da smo vsi enaki, da imamo vsi enake želje
in potrebe. Spoznal je, da nam je tak, kot je, všeč, in da je tudi on nekaj posebnega.
Izjava Lene o tem, kako se je počutila v naši skupini:
»V vrtcu sem se počutila v redu, sprejeto, nisem imela občutka manjvrednosti, nisem se počutila
nelagodno. Najbolj so me presenetila zanimiva vprašanja, ki so mi jih zastavili otroci. Zdi se
mi, da name niso gledali zelo drugače.« (Lena Vraničar, 2017)

7.4 IZDELAVA SLIKANIC
NAVODILA
Otroke smo povabili v krog. Navodilo zanje je bilo, da se bomo s pomočjo čarobne palice
ob uroku spremenili v pisatelje in ilustratorje in tako skupaj ustvarili čisto pravo slikanico.
V vrečko iz blaga smo pripravili 10 slik živali, ki so bile prilepljene na dve različni podlagi. Na
modri so bili miška, lisica, pajek, medved in veveriček, na oranžni pa metulj, zajček, volk, kača
in tudi tu en veveriček. V vrečki je bilo pripravljenih tudi šest modrih in šest oranžnih podlag
brez slik.
Vsak otrok je izžrebal svoj kartonček. Spodbudili smo jih, naj se najprej poskušajo vživeti v
žival, ki jo imajo na sliki, in šele nato pokažejo sliko preostalim v krogu.
»Modre otroke« (tiste, ki so imeli modre podlage s sliko ali brez nje) smo povabila k mizi, ki
je imela nalepljen moder krogec, »oranžne otroke« pa k mizi z oranžnim krogcem. Skupine so
nato s pomočjo čim večjega števila sličic živali sestavile zgodbo o veveričku. Z barvicami so
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zgodbo ilustrirali. Veliko truda je bilo vloženega v spodbujanje k sodelovanju, prav tako smo
se dogovorili, da sta ilustracija in besedilo smiselno povezana.

NASTAJANJE SLIKANICE VEVERIČEK IN PRIJATELJI

Slika 48: Prva skupina ilustratorjev in avtorjev pri ustvarjanju slikanice, junij 2017

Prva skupina otrok, ki je imela sličice prilepljene na modro podlago, se je odločila, da svojo
slikanico poimenujejo Veveriček in prijatelji.
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NASTAJANJE SLIKANICE VEVERIČEK NIMA PRIJATELJEV

Slika 49: Druga skupina ilustratorjev in avtorjev pri ustvarjanju slikanice, junij 2017
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Slika 50: Ilustracije slikanice Veveriček nima prijateljev, junij 2017

Otroci v skupini z oranžnimi podlagami so se odločili, da živali v gozdu ne bodo sprejele
veverička medse in svojo slikanico so poimenovali Veveriček nima prijateljev.
Nad izbiro naslovov smo bili zelo presenečeni in sklepali smo, da so otroci z enim ušesom
prisluškovali sosednji skupini. Pri nekaterih otrocih smo opazili močan občutek za ustvarjanje
različnih občutij (žalost, zloba, veselje …). Otroci so bili pri izdelavi slikanice zelo vztrajni.
Vsi so bili pohvaljeni za razločno in skoncentrirano pripoved zgodbe. Med dejavnostjo je med
otroci prihajalo do pogajanj zaradi različnih pogledov, ki pa so jih uspešno rešili.
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8 ZAKLJUČEK
V diplomski nalogi z naslovom Motiv drugačnosti v Svetlaninih pravljicah, 2008 – študija
primera Veveriček posebne sorte smo želeli drugačnost s pomočjo literature in kasneje drugih
dejavnosti v vrtcu približati predšolskim otrokom.
Diplomska naloga je razdeljena na dva dela, in sicer na teoretični in empirični del. V
teoretičnem delu smo predstavili teorijo slikanice po Dragici Haramiji in Mariji Nikolajevi.
Posebni poglavji sta namenjeni tudi drugačnosti v slikanici in motivu drugačnosti in
problemske tematike v mladinski književnosti. Med drugim smo prišli do spoznanja, da je
slikanica primeren medij, s pomočjo katerega lahko predšolskega otroka popeljemo v realne
svet, v katerem se vsakodnevno srečujejo tudi z drugačnostjo.
V empiričnem delu, ki je vsebinsko razdeljen na dva dela, smo najprej slikanico Veveriček
posebne sorte Svetlane Makarovič literarno analizirali po Mariji Nikolajevi, prav tako pa smo
primerjali slikanici ilustratorjev Marjana Mančka in Daše Simčič.
V drugem delu empiričnega dela smo dejavnosti v povezavi s slikanico Veveriček posebne sorte
izvajali v vrtcu. Pri tem smo, da smo otroke seznanili z drugačnostjo, uporabili različne oblike
in metode dela, vse od poustvarjanja, ogleda lutkovne predstave, pogovora z Leno do
ustvarjanja slikanice. Veveriček, ki je drugačen zaradi tačke, je otrokom dokazal, da se s trudom
in vztrajnostjo veliko doseže in da lahko človek premaga tudi svoj primanjkljaj. Druge živali v
slikanici pa so jih naučile, da je potrebno biti strpen in drugačnim v prvi vrsti pomagati, da ne
trpijo zaradi primanjkljaja, ki ga imajo.
Na osnovi tega lahko podamo tudi odgovore na raziskovalna vprašanja, ki smo jih zastavili na
začetku naloge. Vrednotenje slikanice po Mariji Nikolajevi smo kritično analizirali skozi
besedilo in ilustracije ter vsako podobnost podprli s primerom. Avtorica Svetlana Makarovič je
idejo za slikanico našla v realnem svetu, in sicer je želela prikazati problematiko otrok s
cerebralno paralizo, kar pomeni, da je želela v slikanici prikazati tabu temo, ki je za otroke še
kako pomembna. Tako smo ugotovili, da je odnos med verbalnim in vizualnim v slikanici
Veveriček posebne sorte harmoničen, kar pomeni, da je slikanica kombinacija tako verbalne kot
vizualne komunikacije. Ugotovili smo, da je samo prizorišče v slikanici zunanje prizorišče, ki
ga ilustrator dopolni z dogodki, ki so pomembni za samo zgodbo. Lahko rečemo, da med
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ilustracijo in verbalnim opisom prizorišča vlada harmonija, saj se dopolnjujeta, kar je lahko v
pomoč otrokom, ki še ne berejo slikanice samostojno. Prav tako Nikolajeva (2003) zapiše, da
je pomembno, da je karakterizacija v slikanici izražena vizualno, kar zasledimo tudi v Veveričku
posebne sorte, kjer ilustrator čustva prikaže s posebnimi držami teles nastopajočih živali.
Neskladnost med verbalnim in vizualnim pa smo zasledili pri prikazu glavnega motiva
izkrivljene tačke, saj sta obe tački narisani enako, čeprav recimo preberemo, da veveričke težje
skače. Prav tako imajo živali, kot zapiše Nikolajeva, človeške lastnosti, saj to mladim bralcem
omogoča, da se lažje vživijo v junake in jih lažje razumejo. Pri ilustracijah v slikanici je
ilustrator uporabil veliko različnih tehnik, med njimi žabjo perspektivo, ki jo razberemo tudi iz
besedila.
Otroci so drugačnost veverička že na začetku, ob prvem stiku, sprejeli pozitivno, kar so
utemeljili s svojimi razlagami, zakaj je pomembno, da nismo vsi enaki. Največkrat so
utemeljevali, da zato, ker bi bilo dolgočasno, če bi bili enaki in se ne bi med seboj ločevali.
Skoz različne obravnave in pristope (lutkovna predstava, bralna značka, slikanica …) so
drugačnost popolnoma sprejeli, kar se je pokazalo ob obisku Lene, ki se vsakodnevno srečuje
s težavami drugačnosti zaradi cerebralne paralize. Takoj so jo sprejeli medse in najbolj jih je
zanimalo, kako premaguje enostavne vsakodnevne stvari, na primer, kako si obuje čevlje. Nihče
se je ni bal ali se zmrdoval, kar kaže na to, da drugačnosti niso sprejeli negativno, pač pa lahko
rečemo, da pozitivno in radovedno.
Prav tako se je pokazalo, da z veveričkom sočustvujejo, po drugi strani pa nanj gledajo kot na
pravega junaka, ki zmore premagati največje ovire v življenju. To se je pokazalo pri bralni
znački, ko je večina otrok za glavnega junaka izdelala ravno Veverička. Ob tem so izbrali tudi
kosa, vendar predvsem zato, ker je bil prijazen z veveričkom in mu je pomagal. Izkazalo se je,
da vedo, da drugačni potrebujejo našo pomoč, vendar pa imajo veliko drugih dobrih lastnosti.
Zelo nas je razveselilo dejstvo, da je večina otrok (denimo ob ustvarjanju slikanice) zmogla ob
poustvarjanju zgodbe o drugačnem veveričku izkazati tako pozitivna kot negativna čustva,
zraven veselja in ljubezni (če ima prijatelja) tudi žalost in osamljenost (kadar ostane brez
prijateljev).

S tem smo dosegli zastavljeni cilj diplomske naloge, in sicer, da so otroci sprejeli in razumeli
drugačnost.
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»Ljudje imajo različne kvalitete, značilnosti, vrednote, prepričanja in navade. Toleranca do
drugačnosti se prične z dopuščanjem drugačnosti in se nadgrajuje z učenjem od drugačnih."
(Susanna Palomares, 2001)
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